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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 450 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดทักษะชีวิต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.52 ผลการวิจัยที่ส�ำคัญ พบว่าโมเดล
ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( X 2 = 727.39 df = 680,p = .10) โดย
องค์ประกอบที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดการอารมณ์ เท่ากัน รองลงมาได้แก่ การสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ในตน ความภาคภูมิใจในตนเอง การเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดความเครียด ตามล�ำดับ
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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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, selfesteem, sympathy, relationship, social responsibility and managing stress respectively
ทักษะชีวติ เป็นความสามารถของบุคคลในการ
ปัจจุบนั สภาพสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้า ปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความสามารถในการ
อย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทัง้ ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับความต้องการและ
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน (องค์การอนามัย
และการสือ่ สาร ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลีย่ นแปลง โลก, 1999) อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่แต่ละบุคคล
วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของบุคคล ซึง่ มีผลกระทบต่อสภาพ ใช้ในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิต
ทางด้านร่างกายและจิตใจเพราะต้องมีการแข่งขันกัน ที่หลากหลายและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคล
สูงทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนในการด�ำรง (Junge, Manglallan and Raskauskas, 2003) โดย
ชีวิตประจ�ำวัน มีความสับสนในการรับและเลือกใช้ องค์การอนามัยโลก (1999) ได้กล่าวไว้ว่าการสอน
ค่านิยม ขาดจิตส�ำนึกที่ดี ขาดการควบคุมตนเอง รวม ทั ก ษะชี วิ ต มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ส� ำ หรั บ การ
ทั้ ง ขาดจิ ต ส� ำ นึ ก ในการรั ก ษามรดกทางวั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและพั ฒ นาการของวั ย รุ ่ น อี ก ทั้ ง
ของชาติ การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ท�ำให้บุคคล เป็นการเตรียมเยาวชนให้สามารถด� ำรงชีวิตได้ใน
ต้ อ งพยายามปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ด� ำ รงอยู ่ ใ นสั ง คมที่ สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป สอดคล้ อ งกั บ วนิ ด า
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างราบรื่น และมีความสุข หาก ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546) ที่กล่าวว่าการพัฒนา
บุ ค คลที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ก็ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความ ทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์จ�ำเป็นต้องพัฒนาอย่าง
ขับข้องใจ และวิตกกังวล ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลา ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานของ
นานก็จะก่อให้เกิดปัญหาทีร่ นุ แรงได้ เช่นปัญหาโรคจิต ชีวิตในวัยเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้อง
โรคประสาท โรคเครียด และปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ กั บ วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมพื้ น ฐานของแต่ ล ะชุ ม ชน
และผลักดันให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เช่ น ติ ด สารเสพย์ ติ ด ทะเลาะวิ ว าท ลั ก ขโมย ทั้ ง ในด้ า นความคิ ด จิ ต ใจ(อารมณ์ ) และสั ง คม
เบี่ ย งเบนทางเพศ ฆ่ า ตั ว ตายเป็ น ต้ น (ส� ำ นั ก อี ก ทั้ ง องค์ ก ารอนามั ย โลก (1999) ได้ ก ล่ า วถึ ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548) อีกทั้ง องค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ว่ามีความแตกต่างกัน
กรมสุขภาพจิต (2547) ยังได้กล่าวว่าในช่วง 10 ปีที่ ในแต่ละวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ซึง่ มีแกนของ
ผ่านมานักวิชาการด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา ทักษะชีวติ (core life skills) 10 องค์ประกอบ ได้แก่
ได้พยายามที่จะหาวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) การคิดสร้างสรรค์
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างจริงจัง เป็นการแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ 3) การตระหนักรู้ในตน 4) การเข้าใจผู้อื่น 5) การ
และมีความยั่งยืน แนวคิดหนึ่งที่มีการพัฒนาและ สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 6) การสื่อสารอย่าง
ขยายวิธีการอย่างแพร่หลายก็คือ การเสริมสร้างและ มีประสิทธิภาพ 7) การตัดสินใจ 8) การแก้ปัญหา
พัฒนา “ทักษะชีวิต” ให้กับเด็ก
9) การจัดการอารมณ์ และ10) การจัดการความเครียด
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ในประเทศไทยกรมสุขภาพจิต (2541) ได้ปรับองค์
ประกอบของทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
และวั ฒ นธรรมไทยโดยในด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ได้ จั ด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความคิ ด วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
เป็ น องค์ ป ระกอบร่ ว ม และเป็ น พื้ น ฐานของทุ ก
องค์ ป ระกอบ ด้ า นจิ ต พิ สั ย ประกอบด้ ว ยความ
ตระหนักรู้ในตนและความเข้าใจผู้อื่น โดยเพิ่มความ
ภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ด้านทักษะพิสัยประกอบด้วยการสร้างสัมพันธภาพ
และการสื่ อ สาร การตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ขปั ญ หา
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มีวสิ ยั ทัศน์มงุ่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกคน
ซึ่งเป็นก�ำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�ำนึกในความ
เป็ น พลเมื อ ง ไทยและเป็ น พลเมื อ งโลก ยึ ด มั่ น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ ่ ง เน้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ว่ า
ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ เ ต็ ม
ตามศั ก ยภาพ และได้ ก� ำ หนดให้ ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น
สมรรถนะส�ำคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงมีความสามารถใน
การน�ำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การท�ำงาน และการอยู่ร่วมกัน ในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
การจั ด การปั ญ หาและความขั ด แย้ ง ต่ า งๆ อย่ า ง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผูอ้ นื่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึง่ การจัดการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ดังกล่าว กล่าวคือ
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วั ฒ นธรรมเป็ น การเรี ย นรู ้ ที่ ว ่ า ด้ ว ยการอยู ่ ร ่ ว มกั น
บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
การเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง แตกต่ า งกั น การ
ปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ท�ำให้เป็นพลเมือง
ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสามารถทางสั ง คม มี ค วามรู ้
มีทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยให้
ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละด้าน ท�ำให้
ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้ถึงหลักธรรม
ตามศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ไปปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจ�ำ วั น
ได้อย่างถูกต้องและสามารถด� ำรงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข อันสอดคล้องกับหลักการส�ำคัญของ
ทักษะชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียม
พร้อมส�ำหรับการปรับตัวในอนาคต
จากความส�ำคัญของทักษะชีวติ และกลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีท้ กั ษะ
ชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อันจะเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของ
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรส�ำหรับ
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในกรุ ง เทพ
มหานครและปริมณฑล ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน
450 คน ในการก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั

ได้ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบความตรง
ของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตโดยอาศัยแนวคิดของ
Hair และคณะ (1998) ซึง่ เสนอเกณฑ์หนึง่ ทีส่ ามารถ
ใช้ในการพิจารณาคือขนาดของโมเดล ซึ่งโดยทั่วไป
มั ก ใช้ ผู ้ ต อบจ� ำ นวน 5-10 คน ต่ อ พารามิ เ ตอร์
ที่ต้องการประมาณค่า 1 ตัว เนื่องจากโมเดลในการ
วิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 40 ตัว
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมควรมีขนาดระหว่าง
200-400 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน
โดยใช้การสุ่มจังหวัด สุ่มอ�ำเภอ สุ่มสถานศึกษา และ
สุ่มห้องเรียน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนนักเรียนในแต่ระดับชั้นในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร
จังหวัด
1. นครปฐม
2. สมุทรสาคร

อำ�เภอ

ม.1

จำ�นวนนักเรียน
ม.2

1.เมือง
2.สามพราน
1. เมือง
2. บ้านแพ้ว
รวม

38
35
40
37
150

42
34
38
36
150

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดทักษะ
ชีวิต ประกอบด้วยข้อค�ำถาม ซึ่งครอบคลุมตัวแปร
เกีย่ วกับทักษะชีวติ ในบริบทของกลุม่ สาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของนักเรียนตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย ทั้ง 12 องค์ประกอบ ได้แก่
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ์

ม.3
35
36
37
42
150

การจั ด การความเครี ย ด การตระหนั ก รู ้ ใ นตนเอง
การเข้ า ใจผู ้ อื่ น ความภู มิ ใ จในตนเอง และความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยเป็ น แบบวั ด ปรนั ย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 15 ข้อ แบบอัตนัย
จ�ำนวน 3 ข้อ และแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 60 ข้อ มีคุณภาพในด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้างตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งมีความเที่ยงแบบ
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ความสอดคล้ อ งภายในจ� ำ แนกตามคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่มุ่งวัดมีค่าตั้งแต่ 0.55 ถึง 0.89
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการโดย 1) ท�ำ
จดหมายขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม
เขต 1 และ 2 และจังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 2)
ติ ด ต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาและขอความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูล และ 3) ประสานงานและชี้แจง
การด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนเพื่อด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลกับนักเรียนและรับแบบสอบถามกลับคืน
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (second order
confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรม
LISREL 5.52 เพื่อตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี
หรื อ ความสอดคล้ อ งของโมเดลความสั ม พั น ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของตัวบ่งชีท้ กั ษะชีวติ กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
ผลการศึกษา
ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของ
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความตรงหรือ
ความสอดคล้ อ งของโมเดลตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะชี วิ ต
ในบริบทของกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น ซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ โดยใช้กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก
(1999) และกรมสุขภาพจิต (2541) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง (second
order confirmatory factor analysis)

พบว่า โมเดลตามกรอบแนวคิดของการวิจยั สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 =727.39 df = 680,
p = .10, GFI = .93, RMSEA = .01, RMR =
.08) ตั ว แปรทุ ก ตั ว ที่ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะชี วิ ต ใน
บริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < .05) (รายละเอียด
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2 และแผนภาพที่
1) โดยตัวแปรดังกล่าวมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเป็น
บวกอยู่ระหว่าง .11 ถึง .87 ตัวแปรที่มีค่าน�้ำหนัก
ความส�ำคัญมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กระท�ำ
หน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สว่ นรวม (SR2) ส่งเสริมช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่ (EM3) รองลงมาคือ รักษาทรัพยากร หรือสมบัติ
ของส่วนรวม (SR3) และเข้าใจตนเองตามความเป็น
จริง (SA2)  การสื่อความที่ดี (EC1) รับรู้สาเหตุของ
ความเครียด (CS1) รับฟังผูอ้ นื่ (EC3) การแสดงออก
ที่เหมาะสม (EC2) การยอมรับตนเอง (SE2) และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น (IR2) การรับรู้ใน
ความสามารถและคุณค่าของตนเอง (SA3) และ
เข้าใจผูอ้ นื่ (EM1) และเมือ่ พิจารณารายละเอียดของ
ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของ
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แต่ละองค์ประกอบสรุปได้ ดังนี้
1.1 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ลงความเห็น/ ตัดสินใจว่าควรเชือ่ หรือท�ำอย่างไร (CT4)
สร้างข้อสรุปของปัญหา (CT3) ประเมินความสมเหตุ
สมผลของความคิดหรือการกระท�ำที่ได้ลงความเห็น
แล้ว (CT5) ระบุค่านิยม/ ความเชื่อ/ ข้อสันนิษฐาน
ที่อยู่เบื้องหลังปัญหา (CT2) ระบุปัญหา (CT1)
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1.2 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านความคิด
สร้างสรรค์ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
สร้างแนวทาง/ทางเลือกที่มีความแปลกใหม่ และ
หลากหลาย (CR1) เลือกแนวทาง/ ทางเลือกที่มี
ความแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ (CR2) ประเมิน
ผลส�ำเร็จของการคิดสร้างสรรค์ (CR3)
1.3 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการตัดสิน
ใจ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สร้างทางเลือก
ที่หลากหลาย (DM 3) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม (DM 5) ก�ำหนดเป้าหมายของการตัดสินใจ
(DM 2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของ
ทางเลือก (DM 4) ประเมินผลส�ำเร็จของทางเลือก
ตามเป้าหมาย (DM 6) ระบุปัญหา (DM 1)
1.4 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้าน การแก้
ปัญหา เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประเมิน
และเลือกแนวทาง/ ทางเลือกทีเ่ หมาะกับสถานการณ์
นัน้ (PS 2) ทดลองน�ำแนวคิด/ ทางเลือกสูก่ ารปฏิบตั ิ
และปรับปรุงแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา (PS 3)
สร้างแนวทาง/ ทางเลือกทีห่ ลากหลายในการแก้ปญ
ั หา
(PS 1) ประเมินผลส�ำเร็จของการแก้ปัญหา (PS 4)
1.5 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการสร้าง
สัมพันธภาพ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั บุคคลอืน่ (IR2) ให้ความเคารพ
ผู ้ อื่ น (IR1) ท� ำ หน้ า ที่ ส มาชิ ก กลุ ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (IR3)

1.6 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการ
บ่งชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ การสื่อความที่ดี (EC1) รับฟังผู้อื่น (EC3)
การแสดงออกที่เหมาะสม (EC2)
1.7 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการจัดการ
อารมณ์ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควบคุม
อารมณ์ที่รุนแรง/ ไม่พึงปรารถนา (CE1) ผ่อนคลาย
อารมณ์ (CE2)
1.8 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการจัด
ความเครียด เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
รับรู้สาเหตุของความเครียด (CS1)  รู้วิธีการ/เทคนิค
ในการคลายความเครียด (CS2)  
1.9 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการตระหนัก
รู้ในตนเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เข้าใจ
ตนเองตามความเป็นจริง (SA2) การรับรู้ในความ
สามารถและคุ ณ ค่ า ของตนเอง (SA3) รู ้ เ ท่ า ทั น
อารมณ์ของตนเอง (SA1)
1.10 ตัวแปรทีม่ นี ำ�้ หนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการเห็นใจ
ผู้อื่น เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ส่งเสริม
ช่วยเหลือผู้อื่น (EM3) ส่งเสริมช่วยเหลือผู้อื่น
(EM1) รับรู้ความแตกต่างของผู้อื่น (EM2)
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1.11 ตัวแปรทีม่ นี ำ�้ หนักความส�ำคัญในการบ่ง
ชี้ ถึ ง ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ด้ า นความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ การยอมรับตนเอง (SE2) ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (SE3) การเห็นคุณค่าในตนเอง (SE1)
1.12 ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการ
บ่งชี้ถึงทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ กระท�ำตามหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สว่ นรวม (SR2)

รักษาทรัพยากร หรือสมบัติของส่วนรวม (SR3)
กระท�ำตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (SR1)
1.13 องค์ประกอบทักษะชีวิตทั้ง 12 ด้าน
ได้แก่ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ์
การจัดความเครียด การตระหนักรู้ในตน การเห็นใจ
ผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง       
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิต

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิต
ตัวแปร
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง

น�้ำหนักองค์ประกอบ
b(SE)

R2

         .21

.05

องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CT)
ระบุปัญหา (CT1)
ระบุค่านิยม/ ความเชื่อ/ ข้อสันนิษฐานที่อยู่เบื้องหลังปัญหา
(CT2)
สร้างข้อสรุปของปัญหา (CT3)

.34*** (.04)

.11

.45*** (.05)

.20

ลงความเห็น/ ตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือทำ�อย่างไร(CT4)
ประเมินความสมเหตุสมผลของความคิดหรือการกระทำ�ที่ได้ลง
ความเห็นแล้ว (CT5)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านความคิดสร้างสรรค์ (CR)

.51*** (.06)
.41*** (.05)

.26
.17

สร้างแนวทาง/ทางเลือกที่มีความแปลกใหม่ และหลากหลาย (CR1)          .53
เลือกแนวทาง/ ทางเลือกที่มีความแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ (CR2)
.43*** (.04)

.28
.18

ประเมินผลสำ�เร็จของการคิดสร้างสรรค์ (CR3)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจ  (DM)
ระบุปัญหา (DM1)

.11

.33*** (.03)
           .11
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิต (ต่อ)
น�้ำหนักองค์ประกอบ
b(SE)
.52* (.10)
.57* (.13)
.46* (.10)
.54* (.11)
.39* (.09)

ตัวแปร

R2

กำ�หนดเป้าหมายของการตัดสินใจ (DM2)
สร้างทางเลือกที่หลากหลาย (DM3)
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของทางเลือก(DM4)
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม (DM5)
ประเมินผลสำ�เร็จของทางเลือกตามเป้าหมาย (DM6)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา (PS)
สร้างแนวทาง/ ทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา (PS1)
         .37
ประเมินและเลือกแนวทาง/ ทางเลือกที่เหมาะกับสถานการณ์นั้น (PS2)
.53*** (.04)
ทดลองนำ�แนวคิด/ ทางเลือกสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงแนวทาง
.42*** (.05)
หรือวิธีการแก้ปัญหา (PS3)
ประเมินผลสำ�เร็จของการแก้ปัญหา (PS4)
.19*** (.02)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพ (IR)
ให้ความเคารพผู้อื่น (IR1)
         .58
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น(IR2)
.64*** (.13)
ทำ�หน้าที่สมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (IR3)
.50*** (.11)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (EC)

.27
.32
.21
.29
.15

การสื่อความที่ดี (EC1)
การแสดงออกที่เหมาะสม (EC2)
รับฟังผู้อื่น(EC3)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการจัดการอารมณ์ (CE)
ควบคุมอารมณ์ที่รุนแรง/ ไม่พึงปรารถนา (CE1)

        .68
.65*** (.10)
.66*** (.11)

.46
.42
.43

         .45

.20

ผ่อนคลายอารมณ์ (CE2)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการจัดความเครียด (CS)
รับรู้สาเหตุของความเครียด (CS1)
รู้วิธีการ/เทคนิคในการคลายความเครียด  (CS2)

.44*** (.05)

.19

        .67
.47***(.11)

.45
.22
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิต (ต่อ)
ตัวแปร
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ ในตน (SA)
รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง (SA1)
เข้าใจตนเองตามความเป็นจริง (SA2)
การรับรู้ ในความสามารถและคุณค่าของตนเอง (SA3)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการเห็นใจผู้อื่น (EM)
เข้าใจผู้อื่น (EM1)
รับรู้ความแตกต่างของผู้อื่น (EM2)
ส่งเสริมช่วยเหลือผู้อื่น(EM3)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านความภาคภูมิใจในตนเอง (SE)
การเห็นคุณค่าในตนเอง (SE1)
การยอมรับตนเอง (SE2)
ความเชื่อมั่นในตนเอง (SE3)
องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม (SR1)
กระทำ�ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (SR2)
รักษาทรัพยากร หรือสมบัติของส่วนรวม (SR3)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตโดยภาพรวม (LS)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CT)
ความคิดสร้างสรรค์ (CR)
การตัดสินใจ  (DM)
การแก้ปัญหา (PS)
การสร้างสัมพันธภาพ (IR)
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (EC)
การจัดการอารมณ์ (CE)
267

น�้ำหนักองค์ประกอบ
b(SE)

R2

        .35
.69*** (.16)
.63*** (.15)

.12
.47
.40

        .62
.39*** (.13)
.71*** (.15)

.39
.15
.50

        .48
.64*** (.15)
.51*** (.09)

.23
.40
.26

         .59
.87*** (.15)
.69*** (.17)

.35
.76
.48

1.00 ***(.23)
1.00*** (.45)
   1.00*     (.13)
1.00 ***(.09)
.81*** (.08)
.92*** (.06)
1.00*** (.10)

1.00
1.00
1.00
1.00
.65
.85
1.00
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น�้ำหนักองค์ประกอบ
b(SE)
.68*** (.07)
.91*** (.13)
.86*** (.07)
.90*** (.10)
.73*** (.07)

ตัวแปร

R2

การจัดความเครียด (CS)
.46
การตระหนักรู้ ในตน (SA)
.83
การเห็นใจผู้อื่น (EM)
.75
ความภาคภูมิใจในตนเอง (SE)
.81
ความรับผิดชอบต่อสังคม(SR)
.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

CT
DM.

1.00
1.00 1.00

PS
CR

1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00

1.00

IR

.81

.81

.81

.81

1.00

EC

.92

.92

.92

.92

.94

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
SE

.86
.90

.86
.90

.86
.90

.86
.90

.70
.73

.80
.72

.86
.90

.59
.61

.79
.82

1.00
.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

LS

1.00
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ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P <.01) ทุกด้าน
แสดงว่า องค์ประกอบทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทัง้ 12 ด้านดังกล่าวนี้ เป็นตัวบ่งชีท้ กั ษะชีวติ ในบริบท
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒ นธรรมได้ อ ย่างมีนั ย ส� ำ คัญทางสถิ ติ โดยองค์
ประกอบที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญมากที่สุดในการบ่งชี้
ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยรวม ได้แก่
องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดการ
อารมณ์ เท่ากัน รองลงมาได้แก่ การสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ในตน ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง การเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดความเครียด
ตามล�ำดับ องค์ประกอบในแต่ละด้านดังกล่าวแปรผัน
ร่ ว มกั น กั บ องค์ ป ระกอบความทั ก ษะชี วิ ต โดยรวม
ได้ประมาณร้อยละ 100, 100, 100, 100, 65, 85,
100, 46, 83, 75, 81 และ 54 ตามล�ำดับ และ
องค์ประกอบทักษะชีวิตในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
กันในทางบวกค่อนข้างสูง โดยสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
มีค่าตั้งแต่ .55 ถึง 1.00 แสดงว่าทักษะชีวิตใน
แต่ละด้านนั้นเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน มิได้แยกกันอย่างเป็นอิสระ นั่นคือการ
มีทักษะชีวิตในด้านหนึ่งก็ส่งผลต่อทักษะชีวิตในด้าน
อื่นๆ ด้วย
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การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 450 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดทักษะชีวิต การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง โดยใชโปรแกรม LISREL 8.52 ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวาโมเดลตัวบงชี้ทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้น
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ( χ 2 =727.39 df=680 ,p=.10) โดยองคประกอบที่มีน้ําหนักความสําคัญใน
การบงชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด ไดแก
องคประกอบทักษะชีวิตดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญหา การ
จัดการอารมณ เทากัน รองลงมาไดแก การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การตระหนักรูในตน ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การเห็นใจผูอื่น การสรางสัมพันธภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดความเครียด ตามลําดับ
*
**

นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

Abstract

แผนภาพที่ 1 โมเดลตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
ในภาพรวมผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย และมี
ประเด็ น ที่ น ่ า สั ง เกตบางประการจากข้ อ ค้ น พบ
ของการวิจัย กล่าวคือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะ
ชีวิตซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้ น ตามกรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย ในลั ก ษณะของ
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่สอง พบว่า โมเดลสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของ
การวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละผล
การวิเคราะห์ตามโมเดล พบว่าองค์ประกอบที่มีผล
ต่ อ ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
องค์ประกอบทักษะชีวติ ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
การจัดการอารมณ์ เท่ากัน รองลงมาได้แก่ การสือ่ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ในตน ความ
ภาคภู มิ ใ จในตนเอง การเห็ น ใจผู ้ อื่ น การสร้ า ง
สัมพันธภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัด
ความเครียด ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัยครั้งนี้ และเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม (Social Learning Theory) ที่กล่าวว่า
เด็ ก และวั ย รุ ่ น จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ทั ก ษะ
ภายใน เช่น ทักษะการควบคุมตนเอง ทักษะการ
ผ่ อ นคลายความเครี ย ด ทั ก ษะการบริ ห ารตนเอง
ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ทั ก ษะเหล่ า นี้ จ ะ
สามารถสนับสนุนให้เด็กและวัยรุ่นเกิดพฤติกรรม
ทางบวก (Mangrulkar, Whitman & Posner,
2001) และเมือ่ พิจารณาถึงตัวแปรย่อยซึง่ เป็นตัวแปร
บ่งชี้องค์ประกอบทักษะชีวิตในแต่ละด้าน พบว่า

ตัวแปรทุกตัว (40 ตัวแปร) มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบ
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดนี้เป็น
ตัวบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญทีจ่ ะบ่งบอกถึงทักษะชีวติ ในบริบทของ
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
แต่ละด้านได้ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจยั
โดยตัวแปรที่มีค่าน�้ำหนักความส�ำคัญมากที่สุด ได้แก่
กระท�ำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมช่วย
เหลือผู้อื่น รองลงมาคือ รักษาทรัพยากร หรือสมบัติ
ของส่วนรวม และเข้าใจตนเองตามความเป็นจริง ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของทักษะชีวติ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การเห็นใจผู้อื่น และการตระหนักรู้ในตน
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการกับการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ใ นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้กล่าวถึงกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมไว้ ว ่ า
เป็นการอยูร่ ว่ มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมี
ความสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตใน
บริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมมติฐานตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้เป็นตัวแบบ
ในการพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนให้ครอบคลุมทุก
ด้านต่อไป
2. จากผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบทักษะ
ชีวิตด้านด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดการ
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อารมณ์ เท่ากัน รองลงมาได้แก่ การสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ในตน และด้านอื่นๆ
ดั ง นั้ น ลั ก ษณะของการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
พัฒนาทักษะชีวติ ดังกล่าวควรเน้นการพัฒนาทางด้าน
การคิด และด้านจิตใจควบคู่กันไป
3. การที่ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีหลายมิติ ซึ่ง
แต่ละมิติมีความซับซ้อนและเป็นพลวัตค่อนข้างสูง
ดังนั้นจึงควรเน้นการพัฒนาในหลายๆ มิติพร้อมกัน
อย่างบูรณาการ

มิได้ค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างภูมิภาค เพื่อให้ได้
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ค รอบคลุ ม ภาพรวมทั่ ว ทั้ ง ประเทศ และ
เฉพาะในแต่ละภูมิภาค จึงน่าจะมีการเก็บข้อมูลทั่ว
ทัง้ ประเทศและศึกษาวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ (multiple group
structural equation model) ในการที่จะตอบค�ำถาม
ว่ า ตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะชี วิ ต ในบริ บ ทของกลุ ่ ม สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในแต่ละภูมภิ าค มี
อะไรบ้าง และแต่ละตัวบ่งชี้มีน�ำหนักความส�ำคัญ
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพือ่ ประโยชน์ในการน�ำผล
การวิจัยไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
จัดการศึกษาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงและสอดคล้อง
เนื่ อ งจากการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะชี วิ ต ใน เหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละภูมภิ าคมากยิง่ ขึน้
ครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลในระดับภูมิภาค เป็นการ
พัฒนาโดยใช้หลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลแบบ กิตติกรรมประกาศ
โมเดลคงที่ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (single
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก “ทุน 90 ปี
group static model) ข้อค้นพบเกี่ยวกับทักษะชีวิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย”
ที่ได้ จึงเป็นตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตเฉพาะภูมิภาค โดย
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