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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	จ�านวน	450	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม

หลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบวัดทักษะชีวิต	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง	 โดยใช้โปรแกรม	 LISREL	 8.52	 ผลการวิจัยที่ส�าคัญ	 พบว่าโมเดล 

ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	(	X	
2
	=	727.39	df	=	680,p	=	.10)	โดย

องค์ประกอบที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 

ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 มากที่สุด	 ได้แก่	 องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ความคิด

สร้างสรรค์	 การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 การจัดการอารมณ์	 เท่ากัน	 รองลงมาได้แก่	 การสื่อสารอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 การตระหนักรู้ในตน	 ความภาคภูมิใจในตนเอง	 การเห็นใจผู้อื่น	 การสร้างสัมพันธภาพ	 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	และการจัดความเครียด	ตามล�าดับ 

Abstract

This	study	aimed	to	develop	life	skills	indicators	for	Social	Studies,	Religion	and	Culture	

classes	of	secondary	students.	The	samples	were	450	secondary	level	students	in	Bangkok	and	

suburban	area	selected	by	multi	stage	sampling	method.	The	tools	for	data	collection	used	in	

this	study	were	life	skills	test.		The	data	were	analyzed	in	second	order	confirmatory	factor	

analysis	using	LISREL	8.52.	The	study	found	that	the	life	skills	indicators	developed	fit	the	

empirical	data	set	(	X	
2
	=727.39	df=680,	p=.10).	The	range	of	important	components	with	factor	
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บทน�า

ปัจจบุนัสภาพสงัคมไทยมคีวามเจรญิก้าวหน้า

อย่างรวดเรว็ในทกุๆ	ด้านทัง้ด้านเศรษฐกจิ	วฒันธรรม	

การเมอืง	โดยเฉพาะอย่างยิง่วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และการสือ่สาร	ได้เข้ามามบีทบาทต่อการเปลีย่นแปลง

วถิกีารด�าเนนิชวีติของบคุคล	ซึง่มผีลกระทบต่อสภาพ

ทางด้านร่างกายและจิตใจเพราะต้องมีการแข่งขันกัน

สูงทั้งด้านการศึกษา	เศรษฐกิจ	ตลอดจนในการด�ารง

ชีวิตประจ�าวัน	 มีความสับสนในการรับและเลือกใช้ 

ค่านิยม	ขาดจิตส�านึกที่ดี	ขาดการควบคุมตนเอง	รวม

ทั้งขาดจิตส�านึกในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

ของชาติ	 การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม	 ท�าให้บุคคล

ต้องพยายามปรับตัวเพื่อให ้ด�ารงอยู ่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างราบรื่น	 และมีความสุข	 หาก

บุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะท�าให้เกิดความ 

ขับข้องใจ	 และวิตกกังวล	 ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลา

นานกจ็ะก่อให้เกดิปัญหาทีร่นุแรงได้	เช่นปัญหาโรคจติ	

โรคประสาท	โรคเครยีด	และปัญหาอาชญากรรม	ฯลฯ

และผลกัดนัให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์	

เช่น	 ติดสารเสพย์ติด	 ทะเลาะวิวาท	 ลักขโมย	 

เบี่ยงเบนทางเพศ	 ฆ ่าตัวตายเป ็นต ้น	 (ส�านัก 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2548)	 อีกทั้ง

กรมสุขภาพจิต	(2547)	ยังได้กล่าวว่าในช่วง	10	ปีที่

ผ่านมานักวิชาการด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา	 

ได้พยายามที่จะหาวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน

ปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างจรงิจงั	เป็นการแก้ปัญหาทีต้่นเหตุ

และมีความยั่งยืน	 แนวคิดหนึ่งที่มีการพัฒนาและ

ขยายวิธีการอย่างแพร่หลายก็คือ	การเสริมสร้างและ

พัฒนา	“ทักษะชีวิต”	ให้กับเด็ก	

ทกัษะชวีติเป็นความสามารถของบคุคลในการ

ปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม	 มีความสามารถในการ

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับความต้องการและ 

สิ่งท้าทายต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 (องค์การอนามัย

โลก,	 1999)	 อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่แต่ละบุคคล 

ใช้ในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิต 

ที่หลากหลายและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคล	

(Junge,	Manglallan	and	Raskauskas,	2003)	โดย

องค์การอนามัยโลก	 (1999)	 ได้กล่าวไว้ว่าการสอน

ทักษะชีวิตมีความจ� า เป ็นอย ่ างยิ่ งส� าหรับการ 

ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของวัยรุ ่น	 อีกทั้ง

เป็นการเตรียมเยาวชนให้สามารถด�ารงชีวิตได้ใน

สังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป	 สอดคล ้องกับวนิดา	 

ขาวมงคล	เอกแสงศรี	(2546)	ที่กล่าวว่าการพัฒนา

ทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์จ�าเป็นต้องพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต	 โดยเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานของ

ชีวิตในวัยเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้อง

กับวัฒนธรรมคุณธรรมพื้นฐานของแต่ละชุมชน	 

เพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ทั้งในด้านความคิด	 จิตใจ(อารมณ์)	 และสังคม	 

อีกทั้งองค์การอนามัยโลก	 (1999)	 ได้กล่าวถึง 

องค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ว่ามีความแตกต่างกัน

ในแต่ละวฒันธรรมและสภาพแวดล้อม	ซึง่มแีกนของ

ทกัษะชวีติ	(core	life	skills)	10	องค์ประกอบ	ได้แก่	

1)	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	2)	การคิดสร้างสรรค์	

3)	 การตระหนักรู้ในตน	 4)	 การเข้าใจผู้อื่น	 5)	 การ

สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	6)	การสื่อสารอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 7)	 การตัดสินใจ	 8)	 การแก้ปัญหา	 

9)	การจดัการอารมณ์	และ10)	การจดัการความเครยีด	

loading	that	could	indicate	life	skills	in	learning	substance	of	Social	Studies,	Religion	and	Culture	

of	secondary	level	students	(from	most	to	least)	were	critical	thinking,	creative	thinking,	decision	

making,	problem	solving,	managing	emotion,	effective	communication,	 self	 awareness,	 self-

esteem,	sympathy,	relationship,	social	responsibility	and	managing	stress	respectively 
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ในประเทศไทยกรมสุขภาพจิต	 (2541)	 ได้ปรับองค์

ประกอบของทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

และวัฒนธรรมไทยโดยในด้านพุทธิพิสัยได ้จัด 

ความคิดสร้างสรรค์	 ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์	 

เป็นองค์ประกอบร่วม	 และเป็นพื้นฐานของทุก 

องค์ประกอบ	 ด้านจิตพิสัยประกอบด้วยความ

ตระหนักรู้ในตนและความเข้าใจผู้อื่น	 โดยเพิ่มความ

ภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม	 และ

ด้านทักษะพิสัยประกอบด้วยการสร้างสัมพันธภาพ

และการสื่อสาร	 การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา	 

การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พทุธศกัราช	2551	มวีสิยัทศัน์มุง่พฒันาผูเ้รยีนทกุคน	

ซึ่งเป็นก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล 

ทั้งด้านร่างกาย	ความรู้	คุณธรรม	มีจิตส�านึกในความ

เป็นพลเมือง	 ไทยและเป็นพลเมืองโลก	 ยึดมั่น 

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		มีความรู้และทักษะ

พื้นฐาน	 รวมทั้ง	 เจตคติ	 ที่จ�าเป็นต่อการศึกษาต่อ 

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต	 โดย 

มุ ่งเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า	 

ทุกคนสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็ม 

ตามศักยภาพ	 และได้ก�าหนดให้ทักษะชีวิตเป็น

สมรรถนะส�าคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงมีความสามารถใน

การน�ากระบวนการต่างๆ	 ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 การเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง	 การท�างาน	 และการอยู่ร่วมกัน	 ในสังคม 

ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	

การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ	 อย่าง 

เหมาะสม	การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและสภาพแวดล้อม	 และการรู้จักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

และผูอ้ืน่	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2551)	ซึง่การจดัการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา 

และวัฒนธรรมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	ดงักล่าว	กล่าวคอื 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ 

วัฒนธรรมเป็นการเรียนรู ้ที่ว ่าด้วยการอยู ่ร ่วมกัน 

บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 

การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกัน	 การ 

ปรบัตนเองกบับรบิทสภาพแวดล้อม	ท�าให้เป็นพลเมอืง

ที่รับผิดชอบมีความสามารถทางสังคม	 มีความรู ้	 

มีทักษะ	 คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยให ้

ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละด้าน	 ท�าให ้

ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์	 มีความสมดุล 

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 สติปัญญา	 อารมณ์	 เป็น 

ผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และค่านิยมที่พึงประสงค์	 

มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	 รู ้ถึงหลักธรรม 

ตามศาสนาที่ตนนับถือไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน 

ได้อย่างถูกต้องและสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้

อย่างมคีวามสขุ	อนัสอดคล้องกบัหลกัการส�าคญัของ

ทักษะชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตได้

อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียม

พร้อมส�าหรับการปรับตัวในอนาคต

จากความส�าคญัของทกัษะชวีติและกลุม่สาระ

การเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรมดงักล่าว	

ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาตวับ่งชีท้กัษะ

ชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	

ศาสนา	 และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 อันจะเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา

ทักษะชีวิตของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
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วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	

วิธีการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรส�าหรับ

การวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	

สังกัดส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 

การวิจัย	คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	จ�านวน	

450	คน	ในการก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง	ผูว้จิยั

ได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบความตรง

ของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตโดยอาศัยแนวคิดของ	

Hair	และคณะ	(1998)	ซึง่เสนอเกณฑ์หนึง่ทีส่ามารถ

ใช้ในการพิจารณาคือขนาดของโมเดล	 ซึ่งโดยทั่วไป 

มักใช้ผู ้ตอบจ�านวน	 5-10	 คน	 ต่อพารามิเตอร ์

ที่ต้องการประมาณค่า	 1	ตัว	 เนื่องจากโมเดลในการ

วิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า	40	ตัว	

ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีเ่หมาะสมควรมขีนาดระหว่าง	

200-400	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน	

โดยใช้การสุ่มจังหวัด	สุ่มอ�าเภอ	สุ่มสถานศึกษา	และ

สุ่มห้องเรียน	รายละเอียดแสดงดังตารางที่	1

ตารางที่	1	แสดงจ�านวนนักเรียนในแต่ระดับชั้นในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

จังหวัด อ�าเภอ

จ�านวนนักเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

1.	นครปฐม 1.เมือง 38 42 35

2.สามพราน 35 34 36

2.	สมุทรสาคร 1.	เมือง 40 38 37

2.	บ้านแพ้ว 37 36 42

รวม 150 150 150

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบวดัทกัษะ

ชีวิต	 ประกอบด้วยข้อค�าถาม	 ซึ่งครอบคลุมตัวแปร

เกีย่วกบัทกัษะชวีติในบรบิทของกลุม่สาระสงัคมศกึษา	

ศาสนา	และวัฒนธรรมด้านต่าง	ๆ	ของนักเรียนตาม

กรอบแนวคิดการวิจัย	 ทั้ง	 12	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ความคิดสร้างสรรค์	 

การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 การสร้างสัมพันธภาพ	 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 การจัดการอารมณ์	

การจัดการความเครียด	 การตระหนักรู ้ในตนเอง	 

การเข้าใจผู ้อื่น	 ความภูมิใจในตนเอง	 และความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	 โดยเป็นแบบวัดปรนัยแบบ 

เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	15	ข้อ	แบบอัตนัย	

จ�านวน	3	ข้อ	และแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ

ค่า	5	ระดับ	จ�านวน	60	ข้อ	มีคุณภาพในด้านความ

ตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้างตามความ

คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมทั้งมีความเที่ยงแบบ
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ความสอดคล้องภายในจ�าแนกตามคุณลักษณะ 

ที่มุ่งวัดมีค่าตั้งแต่	0.55	ถึง	0.89

การเก็บรวบรวมข้อมูล	ด�าเนินการโดย	1)	ท�า

จดหมายขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ไปยังส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม	

เขต	 1	 และ	 2	 และจังหวัดสมุทรสาคร	 เขต	 1	 2)	

ติดต ่อผู ้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุญาตเก็บ

รวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาและขอความร่วมมือ 

ในการเก็บข้อมูล	 และ	 3)	 ประสานงานและชี้แจง 

การด�าเนินการเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนเพื่อด�าเนินการ

เก็บข้อมูลกับนักเรียนและรับแบบสอบถามกลับคืน

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย	 โดยใช้การ 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (second	 order	

confirmatory	 factor	 analysis)	 ด้วยโปรแกรม	

LISREL	 5.52	 เพื่อตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี	

หรือความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ ์

โครงสร้างเชงิเส้นของตวับ่งชีท้กัษะชวีติกบัข้อมลูเชงิ

ประจักษ์

ผลการศึกษา

ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความตรงหรือ

ความสอดคล้องของโมเดลตัวบ ่งชี้ทักษะชีวิต 

ในบรบิทของกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม	 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น	 ซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีที่ผู้วิจัย

สร้างขึน้	โดยใช้กรอบแนวคดิขององค์การอนามยัโลก	

(1999)	 และกรมสุขภาพจิต	 (2541)	 ด้วยวิธีการ

วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง	(second	

orde r 	 conf i rma to ry	 fac to r 	 ana lys i s )	 

พบว่า	โมเดลตามกรอบแนวคดิของการวจิยัสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 (X
2
	 =727.39	 df	 =	 680, 

p	=	.10,	GFI	=	.93,	RMSEA	=	.01,	RMR	=	

.08)	 ตัวแปรทุกตัวที่ เป ็นตัวบ ่งชี้ทักษะชีวิตใน 

บริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	

และวัฒนธรรม	 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้นมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(P	<	.05)	(รายละเอียด

ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่	 2	 และแผนภาพที่	

1)	โดยตัวแปรดังกล่าวมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเป็น 

บวกอยู่ระหว่าง	 .11	 ถึง	 .87	 ตัวแปรที่มีค่าน�้าหนัก

ความส�าคัญมากที่สุด	10	อันดับแรก	 ได้แก่	กระท�า

หน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ส่วนรวม	(SR2)	ส่งเสรมิช่วยเหลอื 

ผูอ้ืน่	(EM3)	รองลงมาคอื	รกัษาทรพัยากร	หรอืสมบตัิ

ของส่วนรวม	(SR3)	และเข้าใจตนเองตามความเป็น

จริง	(SA2)		การสื่อความที่ดี	(EC1)	รับรู้สาเหตุของ

ความเครยีด	(CS1)	รบัฟังผูอ้ืน่	(EC3)	การแสดงออก

ที่เหมาะสม	(EC2)	การยอมรับตนเอง	(SE2)	และ 

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น	 (IR2)	 การรับรู้ใน

ความสามารถและคุณค่าของตนเอง	 (SA3)	 และ	

เข้าใจผูอ้ืน่	(EM1)	และเมือ่พจิารณารายละเอยีดของ

ตัวแปรในองค์ประกอบทักษะชีวิตในบริบทของ 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	

แต่ละองค์ประกอบสรุปได้	ดังนี้

1.1	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ด้านการคดิอย่าง

มีวิจารณญาณ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	

ลงความเหน็/	ตดัสนิใจว่าควรเชือ่หรอืท�าอย่างไร	(CT4)

สร้างข้อสรุปของปัญหา	(CT3)	ประเมินความสมเหตุ

สมผลของความคิดหรือการกระท�าที่ได้ลงความเห็น

แล้ว	 (CT5)	 ระบุค่านิยม/	ความเชื่อ/	 ข้อสันนิษฐาน 

ที่อยู่เบื้องหลังปัญหา	(CT2)	ระบุปัญหา	(CT1)
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1.2	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ด้านความคิด

สร้างสรรค์	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 

สร้างแนวทาง/ทางเลือกที่มีความแปลกใหม่	 และ

หลากหลาย	 (CR1)	 เลือกแนวทาง/	 ทางเลือกที่มี

ความแปลกใหม่	และเป็นประโยชน์	(CR2)	ประเมิน

ผลส�าเร็จของการคิดสร้างสรรค์	(CR3)

1.3	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ด้านการตัดสิน

ใจ	เรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	สร้างทางเลอืก 

ที่หลากหลาย	 (DM	 3)	 ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่

เหมาะสม	(DM	5)	ก�าหนดเป้าหมายของการตัดสินใจ

(DM	2)	วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดี	ข้อเสียของ

ทางเลือก	(DM	4)	ประเมินผลส�าเร็จของทางเลือก

ตามเป้าหมาย	(DM	6)	ระบุปัญหา	(DM	1)

1.4	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ด้าน	 การแก้

ปัญหา	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ประเมิน

และเลอืกแนวทาง/	ทางเลอืกทีเ่หมาะกบัสถานการณ์

นัน้	(PS	2)	ทดลองน�าแนวคดิ/	ทางเลอืกสูก่ารปฏบิตัิ	

และปรับปรุงแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา	 (PS	 3)	

สร้างแนวทาง/	ทางเลอืกทีห่ลากหลายในการแก้ปัญหา	

(PS	1)	ประเมินผลส�าเร็จของการแก้ปัญหา	(PS	4)

1.5	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ด้านการสร้าง

สัมพันธภาพ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 

มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบับคุคลอืน่	(IR2)	ให้ความเคารพ

ผู ้อื่น	 (IR1)	 ท�าหน ้าที่สมาชิกกลุ ่มได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ	(IR3)

1.6	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการ 

บ่งชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ด้านการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	

ได้แก่	 การสื่อความที่ดี	 (EC1)	 รับฟังผู้อื่น	 (EC3)	 

การแสดงออกที่เหมาะสม	(EC2)	

1.7	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ด้านการจัดการ

อารมณ์	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ควบคุม

อารมณ์ที่รุนแรง/	ไม่พึงปรารถนา	(CE1)	ผ่อนคลาย

อารมณ์	(CE2)

1.8	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ด้านการจัด

ความเครียด	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 

รับรู้สาเหตุของความเครียด	(CS1)		รู้วิธีการ/เทคนิค

ในการคลายความเครียด	(CS2)		

1.9	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ด้านการตระหนกั

รู้ในตนเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 เข้าใจ

ตนเองตามความเป็นจริง	 (SA2)	 การรับรู้ในความ

สามารถและคุณค่าของตนเอง	 (SA3)	 รู ้เท่าทัน

อารมณ์ของตนเอง	(SA1)	

1.10	ตวัแปรทีม่นี�า้หนกัความส�าคญัในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ด้านการเห็นใจ 

ผู้อื่น	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ส่งเสริม

ช่วยเหลือผู ้อื่น	 (EM3)	 ส่งเสริมช่วยเหลือผู ้อื่น	

(EM1)	รับรู้ความแตกต่างของผู้อื่น	(EM2)
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1.11	ตวัแปรทีม่นี�า้หนกัความส�าคญัในการบ่ง

ชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ด้านความ 

ภาคภูมิใจในตนเอง	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	

ได้แก่	 การยอมรับตนเอง	 (SE2)	 ความเชื่อมั่นใน

ตนเอง	(SE3)	การเห็นคุณค่าในตนเอง	(SE1)

1.12	 ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการ 

บ่งชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ด้านความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	

ได้แก่	กระท�าตามหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ส่วนรวม	(SR2)	

รักษาทรัพยากร	 หรือสมบัติของส่วนรวม	 (SR3)	

กระท�าตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	(SR1)

1.13	 องค์ประกอบทักษะชีวิตทั้ง	 12	 ด้าน	

ได้แก่	การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	ความคดิสร้างสรรค์	

การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 การสร้างสัมพันธภาพ	 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 การจัดการอารมณ์	

การจัดความเครียด	 การตระหนักรู้ในตน	 การเห็นใจ 

ผู้อื่น	ความภาคภูมิใจในตนเอง							

	ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิต

ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิต

ตัวแปร
น�้าหนักองค์ประกอบ

b(SE)

R
2

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(CT)

ระบุปัญหา	(CT1) 									.21 .05

ระบุค่านิยม/	ความเชื่อ/	ข้อสันนิษฐานที่อยู่เบื้องหลังปัญหา	

(CT2)

.34***	(.04) .11

สร้างข้อสรุปของปัญหา	(CT3) .45***	(.05) .20

ลงความเห็น/	ตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือท�าอย่างไร(CT4) .51***	(.06) .26

ประเมินความสมเหตุสมผลของความคิดหรือการกระท�าที่ได้ลง

ความเห็นแล้ว	(CT5)

.41***	(.05) .17

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านความคิดสร้างสรรค์	(CR)

สร้างแนวทาง/ทางเลือกที่มีความแปลกใหม่	และหลากหลาย	(CR1) 									.53 .28

เลือกแนวทาง/	ทางเลือกที่มีความแปลกใหม่	และเป็นประโยชน์	(CR2) .43***	(.04) .18

ประเมินผลส�าเร็จของการคิดสร้างสรรค์	(CR3) .33***	(.03) .11

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจ		(DM)

ระบุปัญหา	(DM1) 											.11 .01
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ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิต	(ต่อ)

ก�าหนดเป้าหมายของการตัดสินใจ	(DM2) .52*	(.10) .27

สร้างทางเลือกที่หลากหลาย	(DM3) .57*	(.13) .32

วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดี	ข้อเสียของทางเลือก(DM4) .46*	(.10) .21

ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม	(DM5) .54*	(.11) .29

ประเมินผลส�าเร็จของทางเลือกตามเป้าหมาย	(DM6) .39*	(.09) .15

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา	(PS)

สร้างแนวทาง/	ทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา	(PS1)	 									.37 .14

ประเมินและเลือกแนวทาง/	ทางเลือกที่เหมาะกับสถานการณ์นั้น	(PS2) .53***	(.04) .29

ทดลองน�าแนวคิด/	ทางเลือกสู่การปฏิบัติ	และปรับปรุงแนวทาง

หรือวิธีการแก้ปัญหา	(PS3)

.42***	(.05) .17

ประเมินผลส�าเร็จของการแก้ปัญหา	(PS4) .19***	(.02) .03

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพ	(IR)

ให้ความเคารพผู้อื่น	(IR1) 									.58 .34

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น(IR2) .64***	(.13) .41

ท�าหน้าที่สมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(IR3) .50***	(.11) .25

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	(EC)

การสื่อความที่ดี	(EC1) 								.68 .46

การแสดงออกที่เหมาะสม	(EC2) .65***	(.10) .42

รับฟังผู้อื่น(EC3) .66***	(.11) .43

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการจัดการอารมณ์	(CE)

ควบคุมอารมณ์ที่รุนแรง/	ไม่พึงปรารถนา	(CE1) 									.45 .20

ผ่อนคลายอารมณ์	(CE2) .44***	(.05) .19

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการจัดความเครียด	(CS)

รับรู้สาเหตุของความเครียด	(CS1) 								.67 .45

รู้วิธีการ/เทคนิคในการคลายความเครียด		(CS2) .47***(.11) .22

ตัวแปร
น�้าหนักองค์ประกอบ

b(SE)

R
2
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ตัวแปร

น�้าหนักองค์ประกอบ

b(SE)
R
2

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ ในตน	(SA)

รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง	(SA1) 								.35 .12

เข้าใจตนเองตามความเป็นจริง	(SA2) .69***	(.16) .47

การรับรู้ ในความสามารถและคุณค่าของตนเอง	(SA3) .63***	(.15) .40

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการเห็นใจผู้อื่น	(EM)

เข้าใจผู้อื่น	(EM1) 								.62 .39

รับรู้ความแตกต่างของผู้อื่น	(EM2) .39***	(.13) .15

ส่งเสริมช่วยเหลือผู้อื่น(EM3) .71***	(.15) .50

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านความภาคภูมิใจในตนเอง	(SE)

การเห็นคุณค่าในตนเอง	(SE1) 								.48 .23

การยอมรับตนเอง	(SE2) .64***	(.15) .40

ความเชื่อมั่นในตนเอง	(SE3) .51***	(.09) .26

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(SR)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม	(SR1) 									.59 .35

กระท�าตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	(SR2) .87***	(.15) .76

รักษาทรัพยากร	หรือสมบัติของส่วนรวม	(SR3) .69***	(.17) .48

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง	

องค์ประกอบตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตโดยภาพรวม	(LS)

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(CT)	 1.00	***(.23) 1.00

ความคิดสร้างสรรค์	(CR) 1.00***	(.45) 1.00

การตัดสินใจ		(DM) 			1.00*					(.13) 1.00

การแก้ปัญหา	(PS) 1.00	***(.09) 1.00

การสร้างสัมพันธภาพ	(IR) 	.81***	(.08) .65

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	(EC) 	.92***	(.06) .85

การจัดการอารมณ์	(CE) 1.00***	(.10) 1.00

ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิต	(ต่อ)
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การจัดความเครียด	(CS) .68***	(.07) .46

การตระหนักรู้ ในตน	(SA) .91***	(.13) .83

การเห็นใจผู้อื่น	(EM) .86***	(.07) .75

ความภาคภูมิใจในตนเอง	(SE) .90***	(.10) .81

ความรับผิดชอบต่อสังคม(SR) .73***	(.07) .54

X
 
2
				=		727.39																		df							=			680																			P							=			0.10					

GFI				=					0.93																		AGFI			=		 0.91																			RMR		=			0.08

หมายเหตุ:						*P<.05	 		**P<.01		 ***P<.001

                      

																ตัวเลขในวงเล็บคือ	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

CT DM.	 PS CR IR EC CE CS SA EM SE SR LS

CT 1.00

DM. 1.00 1.00

PS	 1.00 1.00 1.00

CR 1.00 1.00 1.00 1.00

IR .81 .81 .81 .81 1.00

EC .92 .92 .92 .92 .94 1.00

CE 1.00 1.00 1.00 1.00 .81 .92 1.00

CS .68 .68 .68 .68 .55 .63 .68 1.00

SA .91 .91 .91 .91 .74 .84 .69 .62 1.00

EM .86 .86 .86 .86 .70 .80 .86 .59 .79 1.00

SE .90 .90 .90 .90 .73 .72 .90 .61 .82 .78 1.00

SR .73 .73 .73 .73 .59 .68 .73 .50 .67 .63 .81 1.00

LS 1.00 1.00 1.00 1.00 .81 .92 1.00 .68 .91 .86 .90 .73 1.00

ตัวแปร

น�้าหนักองค์ประกอบ

b(SE)
R
2
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ความรับผิดชอบต่อสังคม	 มีค ่าน�้ าหนัก 

องค์ประกอบมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(P	<.01)	ทุกด้าน	 

แสดงว่า	 องค์ประกอบทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม

ทัง้	12	ด้านดงักล่าวนี	้เป็นตวับ่งชีท้กัษะชวีติในบรบิท

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรมได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดยองค์

ประกอบที่มีน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุดในการบ่งชี้

ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมโดยรวม	 ได้แก่	

องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ความคิด

สร้างสรรค์	 การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 การจัดการ

อารมณ์	 เท่ากัน	 รองลงมาได้แก่	 การสื่อสารอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	การตระหนักรู้ในตน	ความภาคภูมิใจ 

ในตนเอง	 การเห็นใจผู้อื่น	 การสร้างสัมพันธภาพ	 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และการจัดความเครียด	

ตามล�าดบั	องค์ประกอบในแต่ละด้านดงักล่าวแปรผนั

ร่วมกันกับองค์ประกอบความทักษะชีวิตโดยรวม 

ได้ประมาณร้อยละ	100,	100,	100,	100,	65,	85,	

100,	 46,	 83,	 75,	 81	 และ	 54	ตามล�าดับ	 และ 

องค์ประกอบทักษะชีวิตในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์

กนัในทางบวกค่อนข้างสงู	โดยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

มีค่าตั้งแต่	 .55	 ถึง	 1.00	 แสดงว่าทักษะชีวิตใน 

แต่ละด้านนั้นเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกื้อหนุน 

ซึ่งกันและกัน	มิได้แยกกันอย่างเป็นอิสระ	นั่นคือการ

มีทักษะชีวิตในด้านหนึ่งก็ส่งผลต่อทักษะชีวิตในด้าน

อื่นๆ	ด้วย
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แผนภาพที่	 1	 โมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ 

วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง

การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(Development of Life Skills Indicators in Learning Substance of Social studies, 
Religion and Culture of Secondary Level Students) 

 
มนัสนันท  รอดเชื้อจีน* 
สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา** 
 

บทคัดยอ 
   
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 450 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมหลายขั้นตอน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดทักษะชีวิต การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับท่ีสอง โดยใชโปรแกรม LISREL 8.52 ผลการวิจัยท่ีสําคัญ พบวาโมเดลตัวบงชี้ทักษะชีวิตท่ีพัฒนาขึ้น
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ( χ 2 =727.39 df=680 ,p=.10) โดยองคประกอบที่มีนํ้าหนักความสําคัญใน
การบงชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากท่ีสุด ไดแก 
องคประกอบทักษะชีวิตดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญหา การ
จัดการอารมณ เทากัน รองลงมาไดแก การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การตระหนักรูในตน ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การเห็นใจผูอื่น การสรางสัมพันธภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดความเครียด ตามลําดับ  
 
*       นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
**     อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

ในภาพรวมผลการวิ จัย 	 ครั้ งนี้ มี ความ

สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัย	 และมี

ประเด็นที่น ่าสังเกตบางประการจากข ้อค ้นพบ 

ของการวิจัย	 กล่าวคือ	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะ

ชีวิตซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัยในลักษณะของ

โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 

ที่สอง	พบว่า	โมเดลสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของ

การวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และผล 

การวิเคราะห์ตามโมเดล	 พบว่าองค์ประกอบที่มีผล 

ต่อทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ของนักเรียน

ระดับมั ธยมศึกษาตอนต ้นมากที่ สุ ด 	 ได ้ แก ่	 

องค์ประกอบทกัษะชวีติด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ความคิดสร้างสรรค์	 การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 

การจดัการอารมณ์	เท่ากนั	รองลงมาได้แก่	การสือ่สาร

อย่างมีประสิทธิภาพ	 การตระหนักรู ้ในตน	 ความ 

ภาคภูมิใจในตนเอง	 การเห็นใจผู ้อื่น	 การสร้าง

สัมพันธภาพ	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และการจัด

ความเครียด	ตามล�าดับ	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

ของการวิจัยครั้งนี้	 และเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ 

ทางสังคม	 (Social	 Learning	 Theory)	 ที่กล่าวว่า 

เด็กและวัยรุ ่นจ�าเป ็นอย่างยิ่งที่จะต ้องมีทักษะ 

ภายใน	 เช่น	 ทักษะการควบคุมตนเอง	 ทักษะการ 

ผ่อนคลายความเครียด	 ทักษะการบริหารตนเอง	

ทักษะการตัดสินใจ	 เป็นต้น	 ซึ่งทักษะเหล่านี้จะ

สามารถสนับสนุนให้เด็กและวัยรุ ่นเกิดพฤติกรรม 

ทางบวก	 (Mangrulkar,	 Whitman	 &	 Posner,	

2001)	และเมือ่พจิารณาถงึตวัแปรย่อยซึง่เป็นตวัแปร

บ่งชี้องค์ประกอบทักษะชีวิตในแต่ละด้าน	 พบว่า

ตวัแปรทกุตวั	(40	ตวัแปร)	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดนี้เป็น 

ตวับ่งชีท้ีส่�าคญัทีจ่ะบ่งบอกถงึทกัษะชวีติในบรบิทของ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

แต่ละด้านได้	ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานของการวจิยั	

โดยตัวแปรที่มีค่าน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด	ได้แก่	

กระท�าหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 ส่งเสริมช่วย

เหลือผู้อื่น	รองลงมาคือ	รักษาทรัพยากร	หรือสมบัติ

ของส่วนรวม	และเข้าใจตนเองตามความเป็นจริง	ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบของทกัษะชวีติด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม	 การเห็นใจผู้อื่น	 และการตระหนักรู้ในตน	

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการกับการ

จัดการเรียนรู ้ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	

ศาสนาและวัฒนธรรม	 ที่ได้กล่าวถึงกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมไว้ว่า	

เป็นการอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างมี

ความสุข	การเป็นพลเมืองดี	ศรัทธาในหลักธรรมของ

ศาสนา	การเหน็คณุค่าของทรพัยากรและสิง่แวดล้อม	

ความรักชาติ	และภูมิใจในความเป็นไทย

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.	 จากผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตใน

บริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	

และวฒันธรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	

แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมมติฐานตามกรอบแนวคิด

ของการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้เป็นตัวแบบ 

ในการพฒันาทกัษะชวีติของนกัเรยีนให้ครอบคลมุทกุ

ด้านต่อไป

2.	 จากผลการวจิยั	พบว่าองค์ประกอบทกัษะ

ชีวิตด้านด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ความคิด

สร้างสรรค์	 การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 การจัดการ
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อารมณ์	 เท่ากัน	 รองลงมาได้แก่	 การสื่อสารอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 การตระหนักรู้ในตน	 และด้านอื่นๆ	 

ดังนั้นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ 

พฒันาทกัษะชวีติดงักล่าวควรเน้นการพฒันาทางด้าน

การคิด	และด้านจิตใจควบคู่กันไป

3.	 การที่ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีหลายมิติ	 ซึ่ง

แต่ละมิติมีความซับซ้อนและเป็นพลวัตค่อนข้างสูง	

ดังนั้นจึงควรเน้นการพัฒนาในหลายๆ	 มิติพร้อมกัน

อย่างบูรณาการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

เนื่องจากการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตใน 

ครั้งนี้	 ใช้การเก็บข้อมูลในระดับภูมิภาค	 เป็นการ

พัฒนาโดยใช้หลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลแบบ

โมเดลคงที่ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว	 (single	

group	static	model)	ข้อค้นพบเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ที่ได้	 จึงเป็นตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตเฉพาะภูมิภาค	 โดย 

มิได้ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างภูมิภาค	เพื่อให้ได้

ตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมภาพรวมทั่วทั้งประเทศ	 และ

เฉพาะในแต่ละภูมิภาค	 จึงน่าจะมีการเก็บข้อมูลทั่ว 

ทัง้ประเทศและศกึษาวเิคราะห์โดยใช้หลกัการวเิคราะห์ 

โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ	 (multiple	 group	

structural	equation	model)	ในการที่จะตอบค�าถาม

ว่าตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ ่มสาระการ 

เรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ของ

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในแต่ละภมูภิาค	มี

อะไรบ้าง	 และแต่ละตัวบ่งชี้มีน�าหนักความส�าคัญ

เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร	เพือ่ประโยชน์ในการน�าผล

การวิจัยไปใช้ในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาการ

จดัการศกึษาทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจงและสอดคล้อง

เหมาะสมกบัสภาพบรบิทของแต่ละภมูภิาคมากยิง่ขึน้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก	“ทุน	90	ปี	

จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย”
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