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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
การศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และ  2) เพ่ือศึกษาแนว

ทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประชากรเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 94 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

ทักษะชีวิตของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) 

และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต

ของนักเรียน พบว่า ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหา

ความสามารถของตนเอง รู้จักข้อดี ข้อด้อยของตนเองและผู้อ่ืน มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับ

นักเรียน ท้ังการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเสริม

ทักษะ เช่น การวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์ ภาพจากส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้สรุปวิเคราะห์สาเหตุ 

ผลกระทบ รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหา ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ควรส่งเสริมให้
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นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับการป้องกันและจัดการความเครียดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยและ

สถานการณ์ต่าง ๆ การรู้วิธีผ่อนคลายและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และด้านการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นผู้ฟังท่ีดี การรู้จักปฏิเสธ และ
ต่อรองในสถานการณ์เส่ียงต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตนตามกติกาของโรงเรียน ของชุมชนและสังคม 
 

คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต, โรงเรียนเครือข่าย 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to 1) study the life skills level of students in 

Ariyamongkol network school, the Rayong Primary Education at service area II and 2) study 

guidelines for developing life skills among students in Ariyamongkol network school, the 

Rayong Primary Education at service area II. The participants of this study were 94 teachers 

who taught in Ariyamongkol network school, Office of Rayong Primary Education service 

area II. This research was collected the data by using five rating scale questionnaires. And 

open-ended questionnaire about guidelines for developing life skills among students in 

Ariyamongkol network school, the Rayong Primary Education at service area II. Data was 

analyzed by using average (μ), standard deviation (s) and content analysis. 

 The research findings were revealed that: 1)  The level of the ability of life skills 

among students in Ariyamongkol network school, the Rayong Primary Education at service 

area II. was in high level. The results in each aspect revealed that the skills of analysis, 

decision making and creative problem solving were in moderate level while the skills of 

awareness, self- esteem and appreciated value of others, emotional and stressful 

management and relationship building were in high level. 2) For guidelines for developing 

life skills among students in Ariyamongkol network school, the Rayong Primary Education 

at service area II, this research for guidelines for developing students’ life skills, the 

research indicated that to raise the awareness and value in students themselves and 

other, the students should be supported to find their talents. They should know their 

good points and weak points and learn the good points and weak points of others. School 

should arrange supporting activities to developing students’ life skills both inside outside 

school. Furthermore, school should open the opportunity to students by giving them 

chances to show their talents. For critical thinking, decision making and problem-solving 

skills, the students should be supported by providing critical thinking, decision making, 



 
 

171 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

problems solving skills development activities which students could attend such as news 

analysis, situation analysis, photo analysis in media. These activities will stimulate critical 

thinking among the students to find root cause analysis, the effects and find the 

preventive solutions. For emotional and stressful management, students should be given 

knowledge about how to prevent and manage their stressful in the situations. The 

students should learn how to relax and how to avoid unwanted behaviors. The 

recommend activities are exercise and spending time with family.  For building 

relationship skills, the students should learn how to care of other people feelings, being 

good listener, knowing how to refuse others and how to negotiate in risk situation, 

including how to follow the school and community rules. 
 

Keywords: Guidelines for Developing Life Skills, Network School 

 

บทนำ 

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก 
ท้ังทางด้านการดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีท่ีล้ำสมัย และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ

การศึกษาของบุตรหลาน และตลอดจนการเผชิญส่ิงย่ัวยุ หรือตัวแบบท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติ กำลังประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก 

ขาดความอบอุ่น การใช้ความรุนแรง ติดเกม ติดส่ิงเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และบริโภคส่ือท่ีไม่
เหมาะสม ขาดวิจารณญาณในการคัดสรรท่ีจะเลือกรับส่ิงท่ีดี และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์มาใช้ โดยให้

ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน (สำนัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560) ซ่ึงข้อมูลจากผลการสำรวจวิกฤตการณ์ด้านเด็กและเยาวชนใน

ปัจจุบัน โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ซ่ึงพบว่า 
เด็กและเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่วนหน่ึงมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ อาทิเช่น  

1) การตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงข้ันหมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจากเกม  

จนนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 2) นิยมประลองความเร็วโดย
การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ท่ีผิดกฎหมาย เป็นนักซ่ิงวัยใส และสก๊อย  

(สาวน้อยซ้อนท้ายหนุ่มนักซ่ิง) 3) การใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท  

จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความป่ันป่วนในชุมชนไปจนถึงการยกพวกตีกัน 4) การมีเพศสัมพันธ์เร็วข้ึน เป็นพ่อ

แม่ต้ังแต่อายุยังน้อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความรับผิดชอบ 5) การเข้าถึงสารเสพติดได้
ง่าย เร่ิมจากการใช้บุหร่ี เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตรายท่ีแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาชน

และ 6) ขาดหลักยึดเหน่ียวทางจิตใจ ไม่เห็นความสำคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทยความสัมพันธ์
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กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน ติดส่ือ และให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรม

น้ำใจ เช่นเดียวกับข้อมูลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ท่ีพบว่า มีวัยรุ่นท่ีโทรปรึกษาสาย

ด่วนสุขภาพจิตและเข้ามารับการปรึกษาคลินิกจิตเวชวัยรุ่นมากข้ึนอย่างชัดเจน ซ่ึง 5 อันดับแรก เป็นปัญหา
ความเครียด ความรัก ปัญหาเพศ สุขภาพจิต และปัญหาครอบครัว ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สังคม

ควรเร่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะชีวิตมากข้ึน ท้ังการส่งเสริมการมองเห็นคุณค่าของตนเอง  

การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการอารมณ์และความเครียด ตลอดจนการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีจะเป็นเกราะป้องกันหลายปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบันได้  
(กรมสุขภาพจิต, 2561)แนวคิดของทักษะชีวิตท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้

ระบุว่าทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับส่ิงท่ีท้าทายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดการดำรงไว้ซ่ึงภาวะสุขภาพจิตท่ีดี สามารถยืนหยัดอยู่
ได้อย่างปกติสุขไม่เป็นบุคคลท่ีมีปัญหา (WHO, 1997) เช่นเดียวกับ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ และสุวรรณา 

เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2551) ท่ีได้อธิบายถึงความหมายของทักษะชีวิตว่า เป็นความสามารถของบุคคล  

ท้ังความรู้ เจตคติ และทักษะท่ีจะปรับตัวและเผชิญต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังสอดคล้องกับวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม สังคม ผู้ท่ีมีทักษะชีวิตดีจะมีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีมีความบากบ่ัน รู้จักแก้ปัญหาได้ดี ปรับตัวได้ พ่ึงตนเองได้และป้องกันตัวเองในภาวะคับขันได้  

โดยเฉพาะหากเด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิตต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีดี จะมีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ

และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่ายและเม่ือเขาพ้นวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแล้วอาจจะเป็นคนท่ีไม่ประสบ

ความสำเร็จในชีวิตแล้วหันไปพ่ึงยาเสพติดในท่ีสุด การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน 
จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีครูทุกคนจะต้องคำนึงถึงและสามารถสอดแทรกบูรณาการลงใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558) 

ดังน้ัน การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน  

การกำหนดนโยบายหรือแผนงานของสถานศึกษา รวมถึงเป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคม สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผชิญกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และศึกษา
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซ่ึงกำหนดกรอบการวิจัยได้ดังน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นการศึกษาระดับทักษะชีวิตตามองค์ประกอบทักษะชีวิต
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ซ่ึงกำหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้  

4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้ความถนัด
ความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ  

เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ

ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

ทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

    1. ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 

       และผู้อ่ืน  

    2. ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

       อย่างสร้างสรรค์  

    3. ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  

    4. ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน 

ระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล  
 

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษา
อริยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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องค์ประกอบท่ี 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทัน

ภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย 

หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 
องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ 

ความรู้สึกของผู้อ่ืนใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิด

และความต้องการของผู้อ่ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวนท้ังส้ิน 94 คน 

3. เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนตาม

องค์ประกอบทักษะชีวิตระดับประถมศึกษา 4 องค์ประกอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (2559) ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  

5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด 
3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (μ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) 2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) โดยสรุปและสังเคราะห์คำตอบเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

 

ผลการวิจัย 

1. ระดับทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ด้านการ

สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ในระดับปานกลาง โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถช่ืนชมในความสำเร็จของตนเองและผู้อ่ืน นักเรียนสามารถบอก 

ส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจได้ และนักเรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 
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1.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถคาดคะเนความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีเผชิญใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกแก้ไขปัญหาได้หลากหลาย
วิธีและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ และนักเรียนสามารถต้ังคำถาม

ท่ีนำไปสู่คำตอบท่ีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

1.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับ

แรก ได้แก่ นักเรียนสามารถจำแนกอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ นักเรียนมีอารมณ์ขัน และนักเรียน
สามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีการ/กิจกรรม ท่ีทำให้ตนเองมีความสุขได้อย่างเหมาะสม  

1.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียน

กล้ายืนยันความคิด ความรู้สึก และเหตุผลท่ีดีให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ นักเรียนสามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเส่ียง
ต่อความไม่ปลอดภัยของตนเอง และนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ราบร่ืนและมีความสำเร็จหรือมี

ผลงานจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน  

2. แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน พบดังน้ี 

2.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้
นักเรียนค้นหาความสามารถของตนเอง รู้จักข้อดี ข้อด้อยของตนเองและผู้อ่ืน นอกจากน้ีสถานศึกษาควร

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ท้ังการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน รวมถึงการฝึกให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

2.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริม
และเน้นย้ำนักเรียนในขณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน มีกิจกรรมเสริมทักษะในการฝึกการคิด

วิเคราะห์ ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาให้มากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ภาพ

จากส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้สรุปวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหา 
2.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด พบว่า การส่งเสริมให้นักเรียนได้ป้องกัน 

และจัดการความเครียดตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ การรู้วิธีผ่อนคลาย 

และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อนกับเพ่ือนหรือครอบครัว  

เป็นต้น 
2.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน พบว่า ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ

เราเป็นผู้ฟังท่ีดี การรู้จักปฏิเสธ และต่อรองในสถานการณ์เส่ียงต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกติกาของ

โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

 

อภิปรายผล 

1. ระดับทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีวิธีการดำเนินงานเพ่ือบรรลุความสำเร็จ คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ผู้บริหาร ครู ชุมชน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันประชุมวางแผน มีโครงการ กิจกรรม ท่ีนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พ.ศ. 2551 ท่ีกำหนดให้ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสำคัญท่ีผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา โดยสถานศึกษา
ต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรินทร์ รุจิชีพ (2559) ท่ีพบว่า 

นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอ่ืน และด้าน

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียต่ำกว่าด้านอ่ืน ๆ  

1.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก นักเรียนสามารถ 
ช่ืนชมในความสำเร็จของตนเองและผู้อ่ืน นักเรียนสามารถบอกส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจได้ นักเรียน

ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม ซ่ึงวนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546) ได้อธิบายว่า  

การเห็นคุณค่าในตนเองเก่ียวข้องกับทักษะชีวิต ซ่ึงการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความจำเป็นข้ันพ้ืนฐาน 
ของการดำเนินชีวิต สามารถทำให้มนุษย์มีการพัฒนา หรือดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ ดังน้ัน การสร้างเสริม

ปลูกฝังการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กในระดับประถมศึกษา จึงเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตในข้ันพ้ืนฐานท่ี

จะมีผลดีต่อไปในอนาคต  

    1.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกแก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธีและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหา

ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถคาดคะเนความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีเผชิญ

ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล นักเรียนสามารถต้ังคำถามท่ีนำไปสู่คำตอบท่ีเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558) ท่ีระบุถึงความหมายและความสำคัญของทักษะ

การวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 1) ประเมินปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นท่ี

ส่งผลถึงการเสพสารเสพติด เช่น ค่านิยม กลุ่มเพ่ือน ส่ิงแวดล้อมรอบตัวส่ือต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือนำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา 2) ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ พยายามคิด

หาเหตุผลท่ีมีน้ำหนักในการชักชวนให้ผู้อ่ืนลด ละ เลิกสารเสพติด เช่น การช้ีแจง ให้ข้อมูลผลดีผลเสีย ท่ีเห็น

ได้ชัดเพ่ือให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม เป็นต้น และ 3) ใช้ความคิดทางสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้ท่ีเราชักชวน

เห็นข้อดีท่ีจะปฏิบัติตาม เช่น การชวนผู้อ่ืนไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี  
เป็นต้น นอกจากน้ี ผลการวิจัยของ ธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว (2560) ซ่ึงพบว่า ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ทำให้นักเรียนมีปัญหา และสับสนในการคิดและ

ตัดสินใจท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเผชิญในชีวิตประจำวันให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เห็นควรส่งเสริมให้

นักเรียนได้รับการพัฒนา 
1.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีอารมณ์ขันนักเรียน

สามารถจำแนกอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีการ/กิจกรรมท่ี

ทำให้ตนเองมีความสุขได้อย่างเหมาะสม ด่ังท่ียงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ และสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 
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(2551) ท่ีระบุว่า การจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotions) เป็นการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของ

ตนเองและผู้อ่ืนว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร ซ่ึงจะทำให้สามารถตอบสนองและแสดงออกได้อย่าง

เหมาะสม เช่น อารมณ์รุนแรงต่าง ๆ หรือความเศร้าโศกท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และการจัดการกับ
ความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถในการรู้ถึงสาเหตุของความเครียดและรู้ถึงหนทางใน

การควบคุมระดับความเครียด การเรียนรู้วิธีผ่อนคลายเม่ืออยู่ในภาวะความตึงเครียดได้อย่างเหมาะสม

เพ่ือท่ีจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพ นอกจากน้ี กองสุขศึกษา (2558) ระบุพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ของการจัดการความเครียด หมายถึง ความสามารถในการป้องกันและจัดการความเครียดตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์รอบข้างด้วยการท่ีสามารถเลือกวิธีการจัดการความเครียดวิธีใดวิธีหน่ึงตาม

ความเหมาะสมกับสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน เป็นต้น 

1.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือ
เม่ืออยู่ในภาวะวิกฤตได้ นักเรียนกล้ายืนยันความคิด ความรู้สึก และเหตุผลท่ีดีให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ นักเรียน

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ราบร่ืนและมีความสำเร็จหรือมีผลงานจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน ซ่ึงสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ได้ให้ข้อมูลว่า การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตจึงเป็น

ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตใน
อนาคต ซ่ึงองค์ประกอบท่ี 4 ของทักษะชีวิตยังได้ระบุถึงการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน หมายถึง  

การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืนใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือส่ือสารความรู้สึกนึกคิด 

ของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อ่ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ใช้การส่ือสารท่ีสร้างสัมพันธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ซ่ึงผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

2.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้

นักเรียนได้ค้นหาความสามารถของตนเอง รู้จักข้อดี ข้อด้อยของตนเองและผู้อ่ืน ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ท้ังการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกให้นักเรียนได้

แสดงความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ดังผลการวิจัยของ สุภาพร วาปีโส (2559) ท่ีพบว่า โรงเรียน

เอกชนการกุศลได้ดำเนินการส่งเสริมทักษะชีวิต ดังน้ี 1) การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะชีวิต  

2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมทักษะชีวิต 3) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะชีวิต 4) การมีส่วนร่วมของครอบครัว/ชุมชน/หน่วยงานอ่ืนในการดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

และ 5) การนิเทศ การกำกับ ติดตาม การส่งเสริมทักษะชีวิต นอกจากน้ียังพบว่า ปัจจัยท่ีมีส่วนทำให้การ

ดำเนินงานประสบความสำเร็จ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  

โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ
โดยกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง มีความรับผิดชอบ เสียสละ มุ่งม่ันท่ีจะทำให้สำเร็จ  

เป็นกัลยาณมิตรในการทำงานกับทุกคน ครูท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะความเป็นครู โดยการ

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน มีความจริงจังและสม่ำเสมอในการดำเนินการระบบการบริหาร
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โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ผู้บริหาร ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีได้

รับผิดชอบอย่างจริงจัง สม่ำเสมอจนเป็นวิถีประจำวัน และนักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมผ่านกิจกรรม 

กระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีมีหลากหลาย เกิดภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าตนเอง
และผู้อ่ืน มีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ดี ตลอดจนมีการ

คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้จากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 

2.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริม

และเน้นย้ำนักเรียนในขณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน มีกิจกรรมในการฝึกการคิดวิเคราะห์ 

ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาให้มากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ภาพจากส่ือ 

ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้สรุปวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหา สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของขวัญหทัย ย้ิมละมัย (2557) ท่ีพบว่า รูปแบบการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ในองค์ประกอบท่ี 2 พบว่า กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประกอบด้วย 

กิจกรรมการฝึกทักษะชีวิต กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

และกิจกรรมดูแลส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนเก่ียวกับสารเสพติด 

2.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด พบว่า การส่งเสริมให้นักเรียนได้ป้องกันและ
จัดการความเครียดตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ การรู้วิธีผ่อนคลายและหลีกเล่ียง

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อนกับเพ่ือนหรือครอบครัว เป็นต้น  

ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ได้ระบุถึงการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  

เป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตท่ีมีความสำคัญ โดยระบุว่า เป็นความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ 

ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเล่ียง 

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 

2.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน พบว่า ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ
เราเป็นผู้ฟังท่ีดี การรู้จักปฏิเสธ และต่อรองในสถานการณ์เส่ียงต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกติกาของ

โรงเรียนและสังคม เช่นเดียวกับ Right to Play (2015) ท่ีได้ระบุถึงการพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ผู้อ่ืนตามแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่า ครูสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ท่ี

จะสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืนได้ ซ่ึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ดังต่อไปน้ี คือ 1) เป็นผู้ฟังท่ีดี  
2) ใช้ภาษาและกิริยาท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร 3) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 4) รู้จักแสดงความคิด 

ความรู้สึก ความช่ืนชม และการกระทำท่ีดีงามให้ผู้อ่ืนรับรู้ 5) รู้จักปฏิเสธ ต่อรองและร้องขอความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์เส่ียง 6) ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ และ 7) ปฏิบัติตามกติกา

และระเบียบของสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.1 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านการคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าอยู่ระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนควร

ส่งเสริมและเน้นย้ำนักเรียนในขณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน มีกิจกรรมเสริมทักษะในการฝึก

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาให้มากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์ ภาพจากส่ือต่าง ๆ 

เป็นต้น 
1.2 ควรมีการส่งเสริมเก่ียวกับการเลือกใช้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะ

หรือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยครูผู้สอนควรกำหนดให้นักเรียนได้สามารถเผชิญจัดการกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน หรือทักษะชีวิต 
ท่ีเหมาะสำหรับนักเรียนชาย หรือสถานการณ์แบบใดท่ีเหมาะสำหรับนักเรียนหญิงร่วมด้วย 

1.3 ในการนำแบบสอบถามวัดความสามารถการใช้ทักษะไปใช้ ครูควรจะต้องมีการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลของนักเรียนท่ีมีทักษะชีวิตอย่างแท้จริง 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เน่ืองจากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในเพศชายและเพศหญิง

ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไร  
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