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การวิเคราะห์ความต้องการจ าเปน็ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวถิธีรรมแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Needs Assessment for Life Skills Development Guidelines for Primary School 

Students at Vithidham School Sakon Nakhon Rajabhat University  

โดมฤทธ์ิ เอื้อกิ่งเพชร1 พจมาน ช านาญกิจ2 ส าราญ ก าจัดภัย3  

Domerit Uakingpet1, Potchaman Chamnankit2 and Sumran Gumjudpai3  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชวีิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) เปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียนระหวา่งผู้ตอบแบบสอบถามท่ี

มสีถานภาพต่างกัน 3) ศกึษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชวีติของนักเรียน 4) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวติของ

นักเรียนระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพต่างกัน 5) ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน และ 

6) ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยท่ีทักษะชีวิต แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น 2) ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

และ 4) ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 312 คน ประกอบด้วย 1) นักเรียนระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนวถิีธรรมแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศกึษา 2561 จ านวน 138 คน 2) ผู้ปกครองของนักเรียน จ านวน 138 คน และ 

3) ครูและคณะกรรมการสถานศกึษา จ านวน 36 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน 

จ านวน 3 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนคีวามตอ้งการจ าเป็น PNImodified การวเิคราะห์คา่ทชีนิดสองกลุม่อิสระกัน (Independent samples 

t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

 ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

  1. ความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ตอบท้ัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง 

กลุ่มครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา่ ท้ังในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก 

  2. ความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชวีิตของนักเรียนในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้ตอบท้ัง 3 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ส่วนอีก 2 ด้านไม่แตกต่างกัน 

  3. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชวีติของนักเรียนตามความคดิเห็นของท้ังกลุ่มนักเรียน และกลุ่มผู้ปกครอง พบวา่ ท้ังในภาพรวม

และรายดา้นอยู่ในระดับมาก 
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  4. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียนในภาพรวม ตามความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครอง

ไมแ่ตกตา่งกัน แตเ่มื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ด้านการคิดวเิคราะห์ ตัดสนิใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แตกตา่งกันอย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด แตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ส่วนอีก 2 ด้านไม่แตกต่างกัน 

  5. ดัชนคีวามตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชวีิตของนักเรียนมีค่าเป็นบวกท้ังในภาพรวมและรายด้าน แสดงวา่ ทักษะชีวิต

ของนักเรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง  โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 2) ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) ด้านการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดกีับผู้อื่น และ 4) ด้านการตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  

  6. แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน มีหลากหลายแนวทาง อาทิ 1) ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 2) เสริมการจัดการห้องเรียน และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ฝึกให้นักเรียนรู้จัก

จัดการกับอารมณ์และจิตใจของตนเองด้วยเทคนิคที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

โดยครูจะท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง (Coaching) และ 4) สร้างสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกันท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 

 

ค าส าคัญ : ทักษะชีวิต  การวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to examine the expectations concerning life skills of primary school 

students at Vithidham School Sakon Nakhon Rajabhat University, 2) to compare the expectations of student  

life skills as perceived by participants with different status, 3) to explore the current conditions concerning student 

life skills, and 4) to compare current conditions of student life skills as perceived by participants with different 

status, 5) to assess the needs for developing student life skills, and 6) to establish the guidelines for developing 

student life skills. The life skills were divided into four aspects: 1) self-awareness and empathy, 2) creative critical 

thinking, decision-making, and problems-solving, 3) emotion and stress management, and 4) building good 

interpersonal skills. The sample consisted of 312 participants, including 138 primary school students studying at 

Vithidham School Sakon Nakhon Rajabhat University in the academic year 2019, 138 parents, and 36 teachers and 

members of basic education school board. The instruments were three sets of questionnaires concerning current 

conditions and expectations on student life skills, an interview form about the guidelines for developing student 

life skills. Statistics for data analysis were mean, standard deviation, PNImodified, Independent samples t-test, and 

One-Way ANOVA. 

 The findings were as follows:  

  1. The expectations concerning student life skills as perceived by participants, as a whole and individual 

aspect were at a high level. 

  2. The expectations on student life skills as perceived by participants were statistically significant different 

at the .05 level. When considering in individual aspect, there was statistically significant different at the .05 level 

in the aspect of building good interpersonal skills, meanwhile there were no differences in other two aspects. 
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  3. The current conditions on student life skills as perceived by students and parents were at a high level in 

overall and individual aspect. 

  4. The current conditions on student life skills as perceived by students and parents were not different. 

When considering in individual aspect, the aspect of creative critical thinking, decision making, and problem 

solving was statistically significant different at the .05 level. In terms of emotion and stress management, there 

was statistically significant difference at the .05 level. The other aspects showed no difference. 

  5. The need identification for developing student life skills was positive in overall and individual aspect.  

This could be concluded that life skills of students were needing improvement in accordance with the  

expectations, which were ranked in descending order: 1) emotion and stress management, 2) creative critical 

thinking, decision making, and problem solving, 3) building good interpersonal skills, and 4) self-awareness and 

empathy. 

  6. The guidelines for developing student life skills involved four approaches as follows: 1) Integration of a 

project-based learning management with other teaching and learning approaches, 2) Enhancement of classroom 

management and effective communication, 3) Provision of opportunities for students to learn how to cope with 

individual emotion and stress through various techniques both in and outside the classroom. Through this process, 

the implementation of cooperative learning process was required under teacher coaching, and 4) Creating supportive 

learning environment so as to facilitate educational harmony between home and school.  

 

Keywords :  Life Skills,  Need Analysis 

ภูมิหลัง  

 เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ซึ่งเป็นเป้าหมาย

ในยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ได้ก าหนดกรอบท่ีจะบรรลุไว้ว่า 

เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรม 

มคีวามเหลื่อมล้ านอ้ย คนไทยเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นพลเมอืง

ท่ีมีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ 

มทัีกษะ และทัศนคตท่ีิเป็นค่านิยมท่ีดี มสีุขภาพร่างกายและจิตใจ

ท่ีสมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะ 

และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย 

พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2560, หนา้ 5) 

 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มุ่ งให้ ผู้ เรียนเกิ ดสมรรถนะส าคัญหลายประการ ท้ั งด้ าน

ความสามารถในการสื่อสาร ด้านความสามารถในการคิด 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี และด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ ซึ่งเป็น

ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน

ชวีติประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ

ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง

และผู้อ่ืน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 10) 

 การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเป็นรูปแบบพื้นฐาน

ของทักษะชีวิต บางคร้ังก็เรียกว่า “ชิ้นส่วนท่ีขาดหายไป” 

เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ีเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ

เข้ากับทักษะเฉพาะด้านที่ส าคัญเพื่อให้ประสบความส าเร็จ

ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน สถานท่ีท างาน และการใช้ชีวิต

ตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันได้สอนให้รู้ว่ามี

อันตรายอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ 

ถ้าเยาวชนเติบโตขึ้นโดยมีเพียงความรู้ แต่ขาดทักษะทางอารมณ์ 

ทักษะทางสังคมและจริยธรรมท่ีมั่นคง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อ
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การด ารงชีพ ดังนัน้ การบูรณาการการเรียนรู้ทางวิชาการและ

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเข้าด้วยกัน จึงเป็นมาตรฐาน

ท่ีแท้จริงของการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับโลกในยุคปัจจุบัน

และในอนาคตข้างหน้า (ทีมงานไรท์ทูเพลย์ประเทศไทย, 2555, 

หนา้ 9)  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาพลเมือง

และพลโลก ตอ้งให้ความสนใจการเรียนรู้ท้ังทักษะเชิงวชิาการ

และทักษะชีวิตควบคู่กันไป  ซึ่ งทักษะชีวิตนี้  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ค าจ ากัดความว่า

เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาตา่ง ๆ รอบตัว 

ในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวใน

อนาคต โดยทักษะชีวิตมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการตระหนักรู้

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2) ด้านการคิดวิเคราะห์ 

ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) ด้านการจัดการกับ

อารมณ์และความเครียด และ 4) ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี

กับผู้อื่น (ทีมงานไรท์ทูเพลย์ประเทศไทย, 2555, หนา้ 11) 

 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นส่วนงานของส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการด าเนินการจัดการเรียน

การสอนตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษา ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักธรรมได้เหมาะสม

ตามวัย มีความสุขในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตสมวัย มีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ การคิด การแก้ปัญหา การประยุกต์ 

การสร้างสรรค์และการสื่อสาร มีความรู้ในกลุ่มสาระเชงิวิชาการ

ท่ีส าคัญโดยเฉพาะในส่วนท่ีตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ มีทักษะ

ชวีติท่ีจ าเป็นส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการด ารงชวีติอยา่งธรรมดา

และพอเพียง มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกาย 

มคีวามเป็นมิตร รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีสมรรถนะ

ในการเป็นพลเมืองและพลโลก (คณะกรรมการสถานศึกษา, 

2561, หนา้ 3-5)   

 จากความจ าเป็นในการพัฒนาผู้เรียนท้ังทักษะเชิงวิชาการ

และทักษะชีวิตควบคู่กันไปดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะมีบทบาท

ท้ังเป็นผู้ปกครองนักเรียนและเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 

จึงสนใจศึกษาวจิัยเกี่ยวกับทักษะชวีติของนักเรียน โดยท าการ

วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Need assessment) เพื่อศึกษา

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยท่ี 

ความต้องการจ าเป็นนี้ เป็นความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต

ของนักเรียนท่ีคาดหวัง กับทักษะชวีิตของนักเรียนท่ีเป็นอยูจ่ริงใน

ปัจจุบัน ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตอบสนอง

ตามท่ีคาดหวังไว ้ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมี 3 กลุ่ม คือ นักเรียน ผู้ปกครอง

ของนักเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียน

วถิีธรรมแหง่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลของการวจิัยจะ

เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง

ของนักเรียน ในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาทักษะชีวิต

ของนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพื่อให้เป็นเยาวชนผู้มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ด้านตา่ง ๆ ในการด าเนนิชวีติประจ าวัน การเรยีนรู้ดว้ยตนเอง 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมด้วย การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ 

แวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามเป้าหมาย

ของโรงเรียนวถิีธรรมแหง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการ

วจิัย ไวด้ังนี้  

  1. เพื่อศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน

โรงเรียนวถิีธรรมแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

  2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มสีถานภาพต่างกัน  

  3. เพื่อศกึษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชวีติของนักเรียน

โรงเรียนวถิีธรรมแหง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

  4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มสีถานภาพต่างกัน  

  5. เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะ

ชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  

  6. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน

โรงเรียนวถิีธรรมแหง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียน ครูและคณะกรรมการ

สถานศกึษา โรงเรียนวถิีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

  กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้ ใชว้ธีิเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ปกครอง

ของนักเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศกึษา โรงเรียนวถิีธรรม

แห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศกึษา 2561 โดยแบ่งเป็น 

นักเรียน จ านวน 138 คน ผู้ปกครองของนักเรียน จ านวน 138 คน 

ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 36 คน รวมท้ังสิ้น 

312 คน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถาม

ความคาดหวัง และสภาพปัจจุบันของทักษะชีวิตของนักเรียน 

มีจ านวน 3 ฉบับ ใช้เก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน 

กลุ่มครูและคณะกรรมการสถานศกึษา โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

แสดงความคิด เห็นต่อระดับของตัวชี ้วัด  2 สภาพ คือ 

“ความคาดหวัง” และ “สภาพปัจจุบัน” โดยแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ตามแนวความคิดของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 82) 

  2. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนา

ทักษะชีวิตของนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง 

ซึ่งประกอบด้วย รายการค าถามต่าง ๆ ชนิดปลายเปิด ส าหรับใช้

ในการสัมภาษณ์ โดยผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามเหล่านั้น

ได้อยา่งเสรี (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2558, หนา้ 17)   

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวจิัยคร้ังนี้ ผู้วจิัยได้ก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามขัน้ตอน ดังนี้ 

   1. แบบสอบถาม 

    1.1 ผู้วิจัยเสนอค าร้องต่อส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท าหนังสือเพื่อขออนุญาตและ

ขอความอนุเคราะห ์เพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    1.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา 

กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน กลุ่มครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 

2561 โดยแบ่งเป็นนักเรียน จ านวน 138 คน ผู้ปกครองของนักเรียน 

จ านวน 138 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 

36 คน รวมท้ังสิ้น 312 คน และติดตามขอรับแบบสอบถาม

คืนด้วยตนเอง 

สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็น 

   - นักเรยีน 

   - ผู้ปกครองของนักเรยีน 

   - ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 

1. ความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิต 

ของนักเรยีน 

2. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิต 

ของนักเรยีน 

3. ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิต 

ของนักเรยีน 

4. แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรยีน 
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    1.3 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 

   2. แบบสัมภาษณ ์

    2.1 ผู้วจิัยนัดเวลาสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล คือ ครูและ

คณะกรรมการโรงเรียนวถิธีรรมแห่งมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

จ านวน 11 ท่าน โดยรวบรวมข้อมูลด้วยการจดบันทึกและ

หรือบันทึกเสียงด้วยตนเอง 

    2.2 รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ท้ังจากการจดบันทึก 

และการถอดบทบันทึกเสียงสัมภาษณ์ เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวจิัย ดังนี้  

   1. วิเคราะห์ความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน 

ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน ครูและ

คณะกรรมการสถานศกึษา โดยใชค้่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน รวมท้ังแปลระดับความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชวีิต

ของนักเรียนตามเกณฑ์  

   2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะ

ชวีิตของนักเรียน ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพต่างกัน 

โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

   3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง

ของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

รวมท้ังแปลระดับสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน

ตามเกณฑ์เดียวกันกับวเิคราะห์ความคาดหวังในข้อ 1 

   4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะ

ชีวิตของนักเรียน ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ

ต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระกัน 

(Independent samples t-test)  

   5. วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะ

ชีวิตของนักเรียนโดยการหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น 

(PNImodified) ซึ่งถ้าค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่าเป็นบวก 

แสดงว่า สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน 

ไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง อันบ่งบอกถึงสภาพปัญหาท่ีจ าเป็น

ได้รับการพัฒนา 

   6. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์

เนื้อหา (Content analysis) 

 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 

   1.1 การหาค่าความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหาของแบบสอบถาม 

   1.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบสอบถาม 

ด้วยวิธีวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถาม ( Item) 

คะแนนรวมของแบบสอบถามท้ังฉบับ (total) หรือเรียกวา่ Item-total 

correlation โดยใชสู้ตรหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (rxy)  

   1.3 ค่ าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม () โดยใช้

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cranach (Cranach’s alpha coefficient)  

  2. สถิตท่ีิใชว้เิคราะห์เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวจิัย 

   2.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  

   2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   2.3 สถิติทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระกัน (Independent 

samples t-test) กรณีความแปรปรวนประชากร 2 กลุ่มเท่ากัน  

   2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) One way ANOVA ใช้การแจกแจงเอฟ (F-distribution) 

เป็นสถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยจ าแนกความผันแปร

ของตัวแปรตามออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นความผันแปร

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (MSB) และส่วนท่ีสองเป็นความผันแปร

ภายในกลุ่ม (MSW) ซึ่งการเปรียบเทียบความผันแปรของทั้ง 

2 แหลง่ เขยีนเป็นสูตรในการค านวณคา่สถิต ิF  

   2.5 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น

แบบสมบูรณ์ (PNImodified)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 การวจิัยคร้ังนี ้ผู้วิจัยสรุปผลการวจิัยได้ ดังนี้ 

  1. ความคาดหวังเกี ่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน

โดยภาพรวมจากความเห็นของท้ัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน 

กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน กลุ่มครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา ท้ังโดยรวมของทุกด้าน (   = 4.31, S.D. = 0.59) 

และรายด้านอยูใ่นระดับมาก โดยเรียงล าดับรายด้านจากมาก

ไปหานอ้ย ดังนี้ 1) ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้อื่น (   = 4.33, S.D. = 0.58) 2) ด้านการสร้างสัมพันธภาพ

ท่ีดกีับผู้อ่ืน (   = 4.31, S.D. = 0.69) 3) ด้านการคิดวเิคราะห์ 

ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (   = 4.29, S.D. = 0.67) 
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และ 4) ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด (   = 4.28, 

S.D. = 0.69)  

  2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของท้ัง 3 กลุ่ม คือ นักเรียน 

ผู้ปกครองของนักเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 

สรุปได้ว่า  

   2.1  ในการวเิคราะห์โดยรวมทุกด้าน พบวา่ ผู้ให้ขอ้มูล 

3 กลุ่ม คือ นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน

โดยรวมของทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  

   2.2 ในการวเิคราะห์รายด้าน พบวา่ ผู้ให้ขอ้มูล 3 กลุ่ม 

คือ นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อยู่ด้านเดียว 

คือ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และ

แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มดี้านเดียว

เชน่กัน คือ ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน ส่วนอีกสอง

ด้านท่ีเหลอืไม่แตกต่างกัน 

  3. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียน

โดยภาพรวมจากความเห็นของท้ัง 2 กลุ่ม คือ นักเรียน และ

ผู้ปกครองของนักเรียน ท้ังโดยรวมของทุกด้าน (   = 3.80 , 

S.D. = 0.58) และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับรายด้าน

จากมากไปหานอ้ย ดังนี้ 1) ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่า

ในตนเองและผู้อ่ืน (   = 3.91, S.D. = 0.58) 2) ด้านการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น (   = 3.78 , S.D. = 0.74) 3) ด้านการคิด

วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (   = 3.72, 

S.D. = 0.75) และ 4) ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

(   = 3.67, S.D. = 0.72)  

  4. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะ

ชีวิตของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ 2 กลุ่ม คือ นักเรียน 

และผู้ปกครองของนักเรียน สรุปได้ว่า  

   4.1 ในการวิเคราะห์โดยรวมของทุกด้าน พบวา่ นักเรียน 

และผู้ปกครองของนักเรียน มีความเห็นว่าสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ

ทักษะชีวิตของนักเรียนไมแ่ตกตา่งกัน 

 

   4.2 ในการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า นักเรียน และ

ผู้ปกครองของนักเรียน มีความเห็นว่าสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ

ทักษะชีวิตของนักเรียนแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 มีอยู่ด้านเดียว คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ

และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ และแตกต่างกันอยา่งมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 มดี้านเดียวเช่นกันคือด้านการจัดการกับ

อารมณ์และความเครียด ส่วนอกีสองด้านท่ีเหลอืไมแ่ตกตา่งกัน 

  5. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อศึกษา

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียน สรุปได้วา่ ในภาพรวม

องค์ประกอบทักษะชีวิตของนักเรียน ท้ัง 4 ด้าน พบว่า ดัชนี

ความตอ้งการจ าเป็นมีค่าเป็นบวก (PNImodified = 0.13) นั่นหมายถึง 

ทักษะชีวิตของนักเรียน ยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไป

ตามความคาดหวัง เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีดัชนี

ความต้องการจ าเป็นมีค่าเป็นบวกเช่นกัน เรียงล าดับความส าคัญ

จากมากไปนอ้ย ดังนี้ 1) ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

(PNImodified = 0.17) 2) ด้านการคิดวเิคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา

อยา่งสร้างสรรค์ (PNImodified = 0.15) 3) ด้านการสร้างสัมพันธภาพ

ท่ีดีกับผู้อื่น (PNImodified = 0.14) และ 4) ด้านการตระหนักรู้และ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน (PNImodified = 0.11) ตามล าดับ 

  6. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

พบว่า แนวทางท่ีเป็นไปได้ส าหรับน าไปเป็นกรอบในการพัฒนา

ทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร มีดังนี้ 

   6.1 ครูและผู้ปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ควรใช้

การสื่อสารเชิงบวก ทั้งภาษาพูดและภาษากาย ซึ่งจะมีผลต่อ

การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในทุก ๆ ดา้น 

   6.2 ครูและผู้ปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ควรใช้

การเสริมแรงท่ีเน้นคุณค่าทางจิตใจอย่างเหมาะสม ท่ีจะช่วย

ปลูกฝั่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นแรงบันดาลใจ

ให้นักเรียนเข้มแข็ง และก้าวไปขา้งหน้า 

   6.3 ครูและผู้ปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ควรเป็นท่ี

ปรึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน อาทิเช่น การท าให้

นักเรียนพร้อมที่จะพูดคุยด้วย การฟังนักเรียนอย่างลึกซึ้ง 

ฟังอย่างมีสติ การกระตุ้นให้นักเรียนคิดตรึกตรอง คิดค้นหา

ค าตอบด้วยค าถามปลายเปิด กระตุ้นนักเรียนให้ได้ท าความ

รู้จักตนเอง เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง รู้จัก
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ด าเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์

ท่ีดขีึน้ 

   6.4 ครูและผู้ปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ควร

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน โดยเฉพาะด้านการเป็นผู้มี

มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี เช่น ทักทาย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์ขัน 

ให้ความชว่ยเหลอื พูดและท าด้วยความจริงใจ รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น 

   6.5 ครู ควรใช้วิธีการสอนอันหลากหลาย เพื่อช่วย

ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เชน่ วิธีการสอนโดยใช้

กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง วิธีการ

สอนโดยใชก้ารทดลอง วิธีการสอนโดยใชเ้กม ฯลฯ โดยผู้เรียน

เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการ

ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมสูง 

   6.6 โรงเรียน ควรจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 

ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ ท้ังการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 

ผ่านกิจกรรม ผ่านการท างาน ผ่านการแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ 

เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ ให้ค าแนะน า 

(Guide) 

   6.7 โรงเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ เชน่ รูปแบบการเรียน

การสอนแบบร่วมมือท้ังแบบเป็นทางการด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

และแบบไมเ่ป็นทางการ ฯลฯ 

   6.8 โรงเรียน ควรใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น

การพัฒนาทักษะกระบวนการซึ่งเป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา 

กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม โดยเฉพาะกระบวนการ

ท างานร่วมกัน ท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการด ารงชีวิต เช่น 

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้

เป็นกลุ่ม รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย รูปแบบ

การสอนแบบอริยสัจสี่ รูปแบบการสอนแบบโยนโิสมนสิการ ฯลฯ 

   6.9 โรงเรียน ควรจัดการเรียนการสอนด้วยหลัก

จิตตปัญญาศึกษา ท่ีเป็นกระบวนการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้

ภายในตนเองเป็นหลัก ซึ่งจะเกิดจากการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียน

ได้ตระหนักถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายในตนเอง ผ่านกิจกรรมท่ีสนับสนุน

ให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้เห็นความเชื่อมโยงของเพื่อนมนุษย ์

โดยเฉพาะการปฏบัิตผิ่านการท ากิจกรรมทางสงัคม เป็นการสัมผัส

เรียนรู้และใคร่ครวญเห็นความเชื่อมโยงแห่งปัจจัยของความสุข 

และทุกข์ในชวีติจริง เชน่การท ากิจกรรมจิตอาสา การท างาน 

   6.10 โรงเรียน ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้

นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ชุมชน และสังคมรอบตัว เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชมรม

ต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมีครูและผู้ปกครอง

คอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา คอยชี้แนะ และชว่ยเหลอืเมื่อจ าเป็น 

   6.11 โรงเรียน ควรจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้และ

ห้องเรียนพอ่แม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้

ท่ีสอดคล้องกันท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน รวมท้ังสัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างบ้านและโรงเรียน 

อภิปรายผล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตาม

ข้อค้นพบตามผลการวจิัย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. จากผลการศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมจากความเห็นของท้ัง 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน กลุ่มครูและ

คณะกรรมการสถานศกึษา ความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียน ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะโดยปกตขิองมนุษยแ์ล้ว บุคคลยอ่มปรารถนาดี

ต่อตน และบุคคลที่ตนผูกผันหรือใกล้ชิด เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับนักเรียนมีต่อนักเรียน  นักเรียนมีต่อตัวนักเรียนเอง 

เป็นความปรารถนาดีท่ีไม่ยึดติด แต่ให้เกิดความเจริญและ

ได้รับความสุข ท่ีเรียกว่าเมตตา ซึ่งสอดคล้องกับค าสอนของ

ท่านพระพุทธทาสภิกขุ (2558, หน้า 32-33) ท่ีว่ามนุษยธรรม

ตามแบบชาวพุทธ หรือธรรมะที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ 

ซึ่งตามหลักจริยธรรมสากลได้บัญญัตไิวม้ี 4 อยา่งคือ 1) ความสขุ

ท่ีถูกต้อง 2) ความเต็มเป่ียมของสติปัญญาของความเป็นมนุษย์ 

3) ท าหน้าท่ีด้วยความมีจิตใจสูง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์เป็นวัตถุ 

และ 4) ความเมตตาไมม่ขีอบเขต นัน้เอง 

  เมื ่อเรียงล าดับความคาดหวังเกี ่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียนรายด้านจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้านการ

ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2) ด้านการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 3) ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 4) ด้านการจัดการกับอารมณ์

และความเครียด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 

เป็นสังคมโลกในศตวรรษที่  21 ที่มีการเคลื่อนย้ายผู้คน 
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สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ  จากท่ัวทุกมุมโลกอย่างรวดเร็ว

และสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน 

มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสาร

ตลอดเวลา เยาวชนหรือนักเรียนจึงมีโอกาสแสวงหาข้อมูลและ

ค้นหาตัวตนของชีวิตอยา่งหลากหลาย การค้นหาอย่างไร้ทิศทาง

ท าให้เสียเวลาและท าให้ค้นหาอย่างไม่สิ้นสุด (Ballanca, J. 

& Brandt, R., 2013, p. 36) ดังนั้นทักษะชีวิตท่ีควรส าคัญ

ล าดับต้น ๆ จึงควรเป็นทักษะท่ีท าให้นักเรียนสามารถตระหนักรู้

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะท าให้รู้ความต้องการ

ของตน แล้วตอบสนองความต้องการนั้นได้ ดังค ากล่าวของท่าน

พระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2546, หน้า 22-28) 

ท่ีว่า การศึกษาท่ีถูกต้องจะพัฒนาความสุข ความสุขนั้นเกิด

จากการได้สนองความต้องการ เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง

ความสุขก็จะเปลี่ยนไป การศกึษาจึงตอ้งเปลี่ยนตามไปเชน่กัน 

เมื่อเด็กตอ้งการรู้ ความสุขก็มมีติิใหม่ คือ มคีวามสุขจากการรู้ 

แต่ก่อนนี้ต้องเจอสิ่งที่ให้ความรู้สึกสบาย ชอบใจ จึงจะสุข 

แต่ถ้าเจอสิ่งท่ีรู้สึกไม่สบาย ก็ไม่ชอบใจ และเป็นทุกข์ วนอยู่

แค่นั้น เป็นกระบวนการของ อวิชชา-ตัณหา-ทุกข์ มาตลอด 

แต่พอรู้จักอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ เกิดความอยากรู้ ก็เข้าสู่

กระบวนการของการศึกษาท่ีมีความสุขเชิงปัญญา ท่ีนักเรียน

ยังต้องพึ่งพาทักษะชีวิตด้านอื่น ๆ เป็นองค์รวมช่วยให้เข้าใจ

สิ่งท่ีก าลังท า มเีหตุผลอยา่งไรในการท่ีจะท า ท าไปแล้วเกิดผลดี-

ผลเสียตามมาอยา่งไร เป็นต้น 

  2. จากผลการเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะ

ชีวิตของนักเรียน ตามความคิดเห็นของท้ัง 3 กลุ่ม คือ นักเรียน 

ผู้ปกครองของนักเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม คือ นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน ครู

และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะ

ชวีิตของนักเรียนโดยรวมของทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความคาดหวังนั้น

เป็นความเห็นส่วนตนท่ีอาจแตกต่างกันได้จากหลายปัจจัย เช่น 

สถานภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อิทธิพลของวัฒนธรรม

และสังคม มุมมอง มวลประสบการณ์ เป็นตน้ ในทางพระพุทธศาสนา

ได้อธิบายปัจจัยแห่งความแตกตา่งไวใ้นแงข่องอคติ 4 ท่ีประกอบไป

ด้วย ฉันทาคติ โทสาคต ิโมหาคติ และภยาคต ิหรืออธิบายง่าย ๆ 

ว่า ล าเอียงเพราะชอบ ล าเอียงเพราะชัง ล าเอียงเพราะเขลา 

และล าเอียงเพราะกลัว ตามล าดับ (พระพุทธโฆษาจารย์ 

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2546) อคติท้ังสี่นี้เป็นความล าเอียงท่ี

เกิดขึ้นในใจของมนุษย์ ท่ีจะมีมากน้อยแตกต่างกัน ผู้ท่ีผ่าน

การด าเนินชีวติมาต่างกัน มีประสบการณ์ต่างกัน จึงมักเกิดอคติ

หรือความล าเอียงท่ีต่างกัน และส่งผลต่อความคิดเห็นและ

ความคาดหวังในสิ่งตา่ง ๆ แตกตา่งหัน 

  เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม 

มีความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ด้านการตระหนักรู้และเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น กับด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี

กับผู้อื่น ส่วนอีกสองด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะการวางเป้าหมายการใช้ชีวิตบนโลกปัจจุบันของแต่ละ

บุคคลแตกต่างกัน ซึ่งอธิบายได้ในเชิงพระพุทธศาสนาท่ีท่าน

พุทธทาสได้แสดงธรรมไว้ว่าโลกนี้ก็เป็นไปตาม  “ทิฏฐิ” 

ของบุคคลนั้น ทิฏฐิไมใช่ญาณไม่ใช่ความรู้อันถูกต้อง มันเป็น

ความรู้ท่ีเขาได้ปลุกปล้ าจนเขาเชื่อเป็นปัจเจกสัจจะของเขา

เฉพาะตน ใครมีอ านาจมีอิทธิพลอะไรก็บันดาลสิ่งต่าง ๆ ไป

ตามอ านาจทิฏฐิของตน ชาวโลกมีทิฏฐิอย่างไรก็พาโลกไปใน

ลักษณะอย่างนั้น (พระพุทธทาสภิกขุ, 2558, หน้า 248) ดังนั้น

จึงส่งผลให้คาดหวังในผู้อื่นแตกต่างตามไปด้วย เชน่ ผู้อาวุโสกว่า

ย่อมเผชิญเหตุปัจจัยในชีวิตหลากหลายกว่า มองเป้าหมาย

ชวีติเป็นความสุขท่ีหลากหลายกว่า ผู้ท าธุรกิจย่อมเผชิญเหตุ

ปัจจัยในสังคมการท าธุรกิจ จึงมองเป้าหมายชวีติเป็นผลประโยชน์

เสียมากกวา่ ผู้อยู่ในวงการศึกษายอ่มเผชญิเหตุปัจจัยในสังคม

การศกึษา มองเป้าหมายชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพมนุษยใ์ห้ดี

ขึ้นมากกว่า และผู้อยู่ในวัยเรียนย่อมเผชิญเหตุปัจจัยในสังคม

โรงเรียนและครอบครัว จึงมองเป้าหมายชีวิตเป็นความสนุก

ในชีวิตประจ าวันมากกว่า เป็นต้น ด้วยเหตุท่ีผู้ใหญ่มองชีวิต

เป็นเร่ืองอนาคตเป็นส่วนมาก การคาดหวังให้นักเรียนค้นหา

ตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

ในสังคมได้ จึงเป็นความคาดหวังล าดับแรก ๆ ท่ีกลุ่มผู้ปกครอง

และครูคาดหวังมากต่อนักเรียน 

  3. จากผลการศกึษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียน พบวา่ โดยภาพรวมจากความเห็นของท้ัง 2 กลุ่ม คือ 

นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ

ทักษะชีวิตของนักเรียน ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผลการเกื้อกูลกันของสังคมโดยเฉพาะ
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โรงเรียนและบ้าน ซึ่งในชีวิตประจ าวัน นักเรียนจะใช้เวลากับ

หน่วยทางสังคมท้ังสองนี้มากท่ีสุด โรงเรียนและบ้านจึงมอีิทธิพล

อยา่งมากต่อการพัฒนาตัวตนของนักเรียน โดยหน่วย “โรงเรียน” 

คือ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนนิงาน

ตามแนวคิดในการบ่มเพาะเยาวชน ด้วยแนวทางของ 3 ธรรม 

กล่าวคือ “ธรรมะ ธรรมชาต ิธรรมดา” โดย ธรรมท่ี 1 คือ ธรรมะ 

หมายถึง พระธรรมค าสอนของศาสดาของศาสนาต่าง ๆ 

ซึ่งทุกพระองค์ล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีจิตใจท่ีดีงาม 

ธรรมท่ี 2 คือ ธรรมชาติ โดยมีแนวคิดท่ีจะปลูกฝังให้เด็ก ๆ 

รักธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีดุลยภาพและมีความรัก

ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธรรมท่ี 3 คือ ธรรมดา 

โดยมีแนวคิดท่ีจะปลูกฝังให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นอย่างคนธรรมดา 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับแต่ละคนเป็นคนธรรมดา

ท่ีไม่จ าเป็นต้องแก่งแยง่ชงิดีชงิเด่นเพื่อให้เหนือคนอื่น การเป็น

คนธรรมดาก็สามารถท่ีจะด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้ และ

ในหนว่ย “บ้าน” คือ ครอบครัวของนักเรียนนัน้ ก็อบรมเลีย้งดูบุตร

ด้วยความรักและความปรารถนาดี นอกจากนี้แต่ละครอบครัว

ยังได้ผ่านการท าความเข้าใจพัฒนาการของบุตรร่วมกับโรงเรียน

ตั้งแต่เร่ิมน าบุตรเข้ารับการศึกษาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ กิจกรรมเปิดบ้าน กิจกรรมห้องเรียน

พอ่แม่ กิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย เป็นต้น ทุกบ้านและโรงเรียน

จึงมีความเข้าใจร่วมกัน และสอดคล้องกันส าหรับการพัฒนา

นักเรียนในทุก ๆ มติ ิ

  เมื่อเรียงล าดับสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิตของ

นักเรียนรายด้านจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ้1) ด้านการตระหนักรู้

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2) ด้านการสร้างสัมพันธภาพ

ท่ีดีกับผู้อื่น 3) ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ และ 4) ด้านการจัดการกับอารมณ์และ

ความเครียด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผลการด าเนินการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ท่ีมีการจัดการด้วยองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 1) ด าเนินการ

ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 แต่มีจุดเน้น คือ ทักษะชีวิต และทักษะ

การคิด โดยมุง่เน้นการมสี่วนร่วมท่ีเป็นกัลยาณมิตร มีการจัด

ประสบการณ์เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เรียนรู้

อยา่งมีความสุขผ่านการเล่น การลงมอืปฏบัิติ 2) จัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ และจัดสัดส่วนครู

ตอ่ผู้เรียนในอัตรา 1 ต่อ 8 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลจากครู

อย่างท่ัวถึง 3) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มจีิตวญิญาณ

ของความเป็นครู และร่วมกันท างานเป็นทีมอยา่งเป็นกัลยาณมิตร

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ด้วยการด าเนินการด้วยองค์ประกอบหลักท้ังสาม 

ประกอบกับมเีป้าหมายหรือพันธกิจการพัฒนาผู้เรียนท่ีชัดเจน

คือให้นักเรียนได้เรียนรู้อยา่งเต็มศักยภาพของแต่ละคน ผลจึง

ท าให้นักเรียนแต่ละคนสามารถแสดงตัวตนตามธรรมชาติได้

อย่างเหมาะสมตามวัย จึงได้ข้อค้นพบท่ีเด่นชัดในทักษะชีวิต

ตามท่ีปรากฏ 

  4. จากผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ

ทักษะชีวิตของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ 2 กลุ่ม คือ 

นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน พบว่า นักเรียน และ

ผู้ปกครองของนักเรียน มีความเห็นว่าสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ

ทักษะชีวิตของนักเรียนโดยรวมของทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผลของการท างานร่วมกันอย่างเข้าใจและ

สอดคล้องกันของโรงเรียนและบ้าน ต่อการพัฒนานักเรียน

ในทุก ๆ ด้าน ตัง้แตน่ักเรียนเร่ิมเข้ารับการศกึษาจนถึงปัจจุบัน

อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมท่ีโรงเรียนออกแบบให้ เกิด

ความสัมพันธ์กัน ท้ังครู ผู้ปกครอง และนักเรียน หรือระหวา่ง

ครูและผู้ปกครอง หรือระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน เช่น 

กีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัวพ่อแม่ลูก กิจกรรมวันพ่อ กีฬา

กระชับมิตรสานสัมพันธ์ กิจกรรมรักแม่รักษ์ความเป็นไทย 

เป็นต้น  ผลจากการจัดกิจกรรมสัมพันธ์นี้ท าให้ ปัญหา

ความสัมพันธ์ส่วนมากมทีางออก ปัญหาบางข้อเกี่ยวกับนักเรียน

ท่ีผู้ปกครองไมเ่ข้าใจกจ็ะได้รับโอกาสปรึกษาพูดคุยกับครูท่ีปรึกษา

ของนักเรียน ในทางกลับกันปัญหาบางข้อเกี่ยวกับนักเรียนท่ี

ครูไม่เข้าใจก็จะได้รับโอกาสปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครอง ดังนัน้

เมื่อทุกส่วนมีความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น ย่อมปรากฏผลดีต่อ

คุณภาพชีวิตของนักเรียนน้ันเอง 

  เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า นักเรียน และผู้ปกครอง

ของนักเรียน มีความเห็นว่า สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิต

ของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  2 ด้าน 

คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

และด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ส่วนอีกสอง

ด้านท่ีเหลือไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบริบทวัยเรียน

ของนักเรียนในโลกปัจจุบัน อาจแตกต่างจากบริบทวัยเรียน

ของผู้ปกครองในโลกอดีต เมื่อมองลึกไปถึงผลการค้นพบ

ของทักษะชีวิตในปัจจุบันท้ังสองด้านท่ีแตกต่างกันนั้น พบว่า
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ผู้ปกครองของนักเรียนให้ความเห็นต่อสภาพทักษะชีวิตท้ัง

สองด้าน ในระดับท่ีต่ ากว่าความเห็นของนักเรียน ซึ่งอาจเป็น

เพราะมุมมองหรืออคตขิองผู้ปกครองของนักเรียนท่ีมีตอ่หลักสูตร

การพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวิถีธรรม ฯ ท่ีมีเป้าหมายส าคัญ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนแตล่ะคนเต็มศักยภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งผู้ปกครอง

บางส่วนอาจมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียนใน

สภาพปัจจุบันโดยไม่ได้เปรียบกับมาตรฐานของโรงเรียน หรือ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ แต่อาจเปรียบกับความรู้สึก

ท่ีควรจะเป็น หรือเปรียบกับประสบการณ์ท่ีตนเคยได้รับ 

  5. จากผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อศกึษา

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า ท้ังโดยรวม

และรายด้าน ดัชนคีวามตอ้งการจ าเป็นมคี่าเป็นบวก นั่นหมายถึง 

ทักษะชีวิตของนักเรียน ยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้

เป็นไปตามความคาดหวัง เรียงล าดับความส าคัญจากมากไป

น้อย ดังนี้ 1) ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

2) ด้านการคิดวเิคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3) ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น และ 4) ด้านการ

ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะความรักความปรารถนาดีของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องมีต่อตัว

นักเรียน โดยทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงความรักเป็นสอง

แบบคือ ความรักท่ีเอาตัวตนหรืออัตตาเป็นตัวตั้งท่ีเรียกว่า 

“เสน่หา” เป็นความรักท่ีมีความรู้สึกผูกพัน ไม่ปล่อยวาง 

ต้องการครอบครอง กับความรักอีกแบบเป็นความรักแท้ คือ 

“เมตตา กรุณา” เป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นหรือตนได้ดี มีความสุข

และอยากให้พ้นทุกข์ ไม่ยึดตดิ ดังนัน้ เมื่อผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน

แสดงความคาดหวังที่มากหรือน้อย แล้วแปรเปลี ่ยนเป็น

ความต้องการจ าเป็น จึงเป็นความต้องการจ าเป็นท่ีมาจาก

ความปรารถนาดีมากและน้อย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

ทักษะตา่ง ๆ ให้มีชีวิตท่ีดยีิ่งขึน้ตามล าดับ 

  และในส่วนล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น

ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนล าดับต้น ๆ คือ การพัฒนา

ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียดนั้น เป็นข้อค้นพบ

ท่ีสอดคล้องกับค ากล่าวของท่าน พระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ 

ปยุตฺโต) (2546, หนา้ 25) ท่ีว่า “เด็กจะหาแตส่ิ่งท่ีชอบใจ แสวงสุข

เวทนา มีชีวิตอยู่กับด้านความรู้สึก การศึกษาก็ไม่มา ดังนั้น

จึงตอ้งรู้จักใช้อนิทรีย์ก่อน คือใชอ้ินทรีย์เพื่อการรู้ ไมต่ิดอยู่แค่

การรู้สึก โดยต้องโยงให้ความรู้สึกเป็นตัวกระตุ้นไปสู่การรู้ 

ส่งเสรมิเด็กให้ใช้อนิทรีย์เพื่อการเรียนรู้จนกระทั้งเกิดเป็นนสิัย 

ให้เขาเกิดความอยาก หรือความต้องการใหม่ท่ีเรียกว่าฉันทะ 

ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าฉันทะมา รุ่งอรุณของการศกึษาก็มา 

และชีวิตท่ีดีงามก็มาแน่นอน โดยไม่ต้องเรียกร้อง เพราะเป็น

ปัจจัยตามธรรมชาติ” 

  6. จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต

ของนักเรียน พบว่า แนวทางท่ีเป็นไปได้ส าหรับน าไปเป็น

กรอบในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีดังนี้ ครูและผู้ปกครอง

ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนควรใช้การสื่อสารเชิงบวก ใช้การเสริมแรง

ท่ีเน้นคุณค่าทางจิตใจอย่างเหมาะสม เป็นท่ีปรึกษาอย่างเป็น

กัลยาณมิตรกับผู้เรียน และควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

แก่นักเรียน ครูควรใช้วิธีการสอนอันหลากหลาย จัดการเรียนรู้

แบบ Active learning ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ท้ังการเรียนรู้

ผ่านโครงงาน ผ่านกิจกรรม ผ่านการท างาน ผ่านการแก้ปัญหา 

ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครูเปลี่ยนบทบาท

จากการเป็นผู้ให้ความรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 

หรือผู้ให้ค าแนะน า (Guide) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ ใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนด้วยหลักจิตตปัญญาศึกษา จัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน โดยให้นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม 

มปีฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ชุมชน และสังคมรอบตัว สุดท้ายโรงเรียน

ควรจัดท าชุมชนแหง่การเรียนรู้และห้องเรียนพ่อแม่ 

  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบริบทโลกปัจจุบันในศตวรรษท่ี 21 

มคีวามเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแทบทุกมิติ ไมว่า่การติดตอ่สื่อสาร

ท่ีผู้คนจากท่ัวโลกสามารถเชื่อมตอ่กันได้อยา่งรวดเร็ว มีเทคโนโลยี

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน มีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้

เป็นศูนย์รวมทุกอย่างท่ีต้องการ มีหุ่นยนต์เข้ามาท างานร่วมกับ

คนมากขึน้ และเม่ือนักเรียนเติบโตขึน้โลกก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลง

มากขึ้น บางคร้ังการใช้ความรู้และทักษะบางอย่างในอดีตมา

แก้ปัญหาในปัจจุบันจึงท าไม่ได้ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือ

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียน นั่นเอง 

ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ 

พานิช ท่ีกล่าวว่า “หากการศึกษาไทยเดินถูกทาง คือ จัดการ
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เรียนรู้ตามแนวทาง 21st Century Learning ท่ีเรียนท้ังสาระ

วิชาควบคู่ไปกับทักษะส าคัญท่ีเรียกว่า 21st Century Skills 

โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น PBL และครูรวมตัวกันเรียนรู้การท า

หน้าท่ีครูด้วย PLC ปัญหาสังคมมากมายหลายอย่างท่ีสังคมไทย

ก าลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ จะเบาบางลงไปกว่าคร่ึง หรืออาจ

เหลือเพยีง 10-20 % เท่านัน้” (วจิารณ ์พานชิ, 2557, หนา้ 95) 

  การจัดศึกษาและการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายส าคัญ

ในการพัฒนานักเรียนในฐานะพลเมอืงให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์

ท้ังร่างกายและจิตใจ สตปัิญญา ความรู้และคุณธรรม มจีริยธรรม

และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะจ าเป็น

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้น า

การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยเน้น

การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมี

ความหมาย การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 

ความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง

จิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม และการเรียนรู้เพื่อการน าไป

ปฏิบัติ มุ่งสร้างการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เป็นพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

ดังค ากล่าวของท่าน พระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 

(2546, หน้า 14) ท่ีว่า พุทธไม่ใช่ศาสนาที่ปล่อยตามธรรมชาติ

เป็นอันขาด แตม่องว่ามนุษยน์ัน้อยู่ในระบบความสัมพันธ์ของ

สิ ่งทั ้งหลายในธรรมชาติทั้งหมด สิ ่งทั ้งหลายจะเรียกโลก 

หรือธรรมชาติก็แล้วแต่ คือ ระบบความสัมพันธ์ ในระบบ

ความสัมพันธ์นี้สิ่งท้ังหลายเป็นเหตุปัจจัยส่งผลกระทบต่อกัน 

เมื่อระบบสัมพันธ์น้ีด าเนนิไป ถ้าองค์ประกอบทุกอยา่งมีพฤตกิรรม

หรือความเป็นไปท่ีไมด่ี ก็จะเกดิผลเสยีต่อระบบท้ังหมด 

  ท้ังนี้ หลักสูตรและวิธีการจัดการศกึษาและการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ควรจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง มิใช่การจดจ าเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ท่ีเกิด

จากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง 

ครูต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

ท่ีมีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย 

การเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคม

โดยรวม จัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง และการสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เคร่ืองมือ และแหล่งเรียนรู้

ท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 

(2559, หนา้ 127) ท่ีได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับการปฏรูิปการศกึษา

ประเทศไทยไว้ว่า ถ้าเราใช้วิธีน ารูปแบบการสอนต่างประเทศ 

มาจัดอบรมให้ครูเปลี่ยนการสอน จัดโรงเรียนน าร่องอย่างท่ี

เราพยายามท ากันมาโดยตลอด เราจะมีการเปลี่ยนแปลง

เพียงแค่ตัวเลขและรายงานเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามค าสั่ง 

ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงการสอนให้ส าเร็จจริง ๆ สิ่งท่ีต้องท า 

คือ เราต้องมีรูปแบบการสอนของเราเอง เราต้องสร้างรูปแบบ

การสอนท่ีใช้ได้จริงในบ้านเรา เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพ

โรงเรียน เด็ก และครูของเรา และเป็นรูปแบบท่ีชว่ยแก้ปัญหา

ให้สังคมของเราได้  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้องน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. การวิจัยคร้ังนี้ มีการน าข้อมูลองค์ประกอบทักษะชีวิต 

ท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองให้ใชห้ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ ซึ่งข้อมูลบางส่วน

อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ผู้เกี่ยวข้องจึงควรตรวจสอบ 

  2. การวจิัยนี้เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่ม และอิงสภาพท่ีเป็น

ปัจจุบันของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ผู้เกี่ยวข้อง

จึงควรตรวจสอบ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของตัวแปรอื่น ๆ เช่น 

เพศของนักเรียน รายได้ของครอบครัว ชั้นปีการศึกษาของนักเรียน

โรงเรียนวถิีธรรมแหง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นต้น 

  2. ควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลการวิจัย

มาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน

โรงเรียนวถิีธรรมแหง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครให้ดีย่ิงขึ้น 

  3. ควรมีการศึกษาออกแบบหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต และประเมิน

ประสิทธิภาพของหลักสูตร แล้วปรับปรุงให้ได้แนวทางและ

หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม 

แห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครท่ีดยีิ่งขึ้น 

  4. ควรมีการศึกษากลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

อื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถอ้างอิงไปสู่ประชากร

ระดับประเทศได้ 
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