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บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เพื่อเสริมสรางทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีสวนรวมและ 3) เพื่อศึกษาผลการ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน 4 องคประกอบ คือ
1) ความตระหนักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 2) การคิดวิเคราะหตัดสินใจและ
แกปญหาอยางสรางสรรค 3) การจัดการกับอารมณและความเครียด 4) การสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่นการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีระดมความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหวยพลวง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเสริมสราง
ทักษะชีวิตนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
กลุมตัวอยางไดจากการเลือกประชากรแบบเจาะจงจากกลุมเปาหมาย 6 กลุม ไดแก
ผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง และผูนําชุมชน
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1) แบบสํารวจ 2) แบบบันทึกการประชุม
3) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 4) แบบบันทึกการสนทนากลุมและ 5) แบบการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนแบบมีสวนรวมระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือน ตุลาคม
พ.ศ.2556 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา
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ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี
1. สภาพการดําเนินงานการเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานการดําเนินงานดานการเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงานดานทักษะชีวิต เน้ือหาของทักษะชีวิตยังสอดแทรกหรือ
บูรณาการรวมอยูในสาระการเรียนรู 8 สาระ และอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงไดแก
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ระดบันโยบายยังคงเนนงานวิชาการเปนหลัก ผูมีสวนไดเสียจึงตองรวมมือกันในการเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตใหพึ่งพาตนเอง และเผชิญกับปญหา เพื่อให
อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข

2. การเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีกระบวนการในการเสริมสรางทักษะชีวิต ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน
คือ ข้ันท่ี 1ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2วางแผนเพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานข้ันท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4
การสังเกตความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและข้ันท่ี 5สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล

3. ผลของการเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา 1) ดานสรางความรวมมือ
และดําเนินงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ
65 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 3 การเห็นคุณคา 2) ดานเห็นคุณคาและภาคภูมิใจใน
ตนเองและผูอื่น ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 92 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู
ใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ 3) ดานจุดเดนจุดดอยของตนเองผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 84 มีทักษะชีวิตอยูใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ 4) ดาน
คนพบความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิด
เปนรอยละ 66 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน 3 การเห็นคุณคา 5) ดานการวิพากษวิจารณ
และประเมินสภาพการรอบตัว ดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ีถูกตองผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 70 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 4 การมีระบบและ
6) ดานเสนอทางออกของขอขัดแยงในกลุมเพื่อนดวยเหตุผลและขอเท็จจริงท่ีถูกตองและใช
วิธีการเชิงบวกผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 62 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน
ระดับ 3 เห็นคุณคา

คําสําคัญ : การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน, ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to examine the

implementation of promoting students’ life skills at basic education level in
order 2) to enhance their life skills by using participatory action research
and 3) to find out the effects of enhancing life skills of students at basic
education level in four components, including 1) Self - awareness and
Empathy 2) Critical and creative thinking and Decision making and problem
solving 3) Coping with emotion and stressors, and 4) Interpersonal skills.The
qualitative research methodology was applied among stakeholders whose
decisions on school management were examined using participatory action
research to promote life skills of students at basic education level of Ban
Huaypluang School in Chaiyaphum Province. Purposive Sampling technique
was used to select people from six target groups: teachers, students,
administrators, a school board, parents, and community leaders. The
instruments usedfor data collection in this research were 1) a survey 2)
minutes of meeting 3) a structured interview 4) focus group discussion, and
5) participant observation. The study was implemented from October 2013
through September 2014. The data were analyzed by content analysis.

The research findings were as follows:
1. The current state of enhancing students’ life skills at basic

education level. It was found that the school was the primary agency in
the implementation of students’ life skills. All 8 topics of life skills were
also fielded or integrated into core curriculum and also in the student
development activities, including counselling activities, student activities, and
outreach activities. Organizations involved in policy remain primarily
academic. Therefore, relevant stakeholders have to collaborate to prepare
children and youths with life skills to become self-reliant lifestyle and to
cope with problems in order to enjoy their happy life.

2. Enhancing life skills of students at basic education level. The
process of enhancing life skills consists of 5 key steps: 1) study and
analyze the current problems 2) make plans in order to determine
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strategies to drive operations 3) follow the implementation of the action plan
4) observe the progress of the events performed and 5) reflect the results
of the implementation and make conclusions.

3. The influence of enhancing life skills of students at basic
education level using participatory action research. The results of the study
revealedthat 1) the aspect of partnerships and operations, students joined with
others happily doing activities of daily duty cleaning and having lunch together.
The results of the implementation accounted for 65 percent. The life skill of
students was at level 3 of Self-esteem. 2) the aspect of self- awareness and
empathy, national flag assembly activities and home visits were used to
promote students’ life skills. The success of the implementation accounted
for 92 percent. The life skill of students was at level 5of Desired
characteristics.3) the aspect of strengths and weaknesses, sports events were
used and the successful outcome of the implementation accounted for 84
percent. The life skill of students was at level 5of Desired characteristics.4) the
aspect of self-discovery of preferences and abilities, movements to rhythmic
activity were operated. The results of the implementation accounted for 66
percent. The life skill of students was at level 3of Self-esteem.5) the aspect
of criticism and environmental impact assessments with rational and accurate
information, the use of news-telling about everyday activities and events of
the day was operated as well as the use of the school Internet. The
results of the implementation accounted for 70 percent. The life skill of
students was at level 4of Systematic problem solving and decision making and
6) the aspect of negotiation for solving or reducing problems and conflicts in a
group of friends using positive approach. The activities were put emphasis on
teamwork, including important events, boy scouts, and girl guides. The result of
the implementation was 62 percent. The life skill of students was at level 3of
Self-esteem.

Key words : Enhancing life skill of students, Basic education level,
Participatory action research
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บทนํา
สภาพสังคมในทศวรรษใหมเปน

ยุคของความเร็ว และความล้ําสมัยของ
เทคโนโลยีการสื่อสารการมีวิถีชีวิตยุค
ใหมตองดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณ
ซ่ึงจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
มากน่ีเอง ไดสงผลกระทบตอเด็กในวัย
เรียนท้ังการดําเนินชีวิตทามกลางกระแส
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการ
เผชิญสิ่งย่ัวยุหรือตัวแบบท่ีไมเหมาะสม
ตาง ๆ รอบตัว กอใหเกิดปญหาเด็ก
และเยาวชนอยางมากท้ังปญหาดานการ
ปรับตัว ปญหาดานอารมณและจิตใจ
ปญหาสุขภาพ ปญหาความรุนแรง
ปญหาเด็กติดเกม ปญหายาเสพติด
ปญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็ก
แล ะ เ ย าวชน ท่ี มี ทั กษะ ชี วิ ต ต่ํ า ข าด
ภูมิคุมกันทางสังคมท่ีดี เม่ือจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไปแลวอาจเปนคนท่ีไมประสบ
ผลสําเร็จในชีวิต มีปญหาทางอารมณ
จิตใจและมีความขัดแยงในชีวิตไดงาย
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2555 : 1) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542ไดกําหนด
สาระสําคัญท่ีสงผลตอนักเรียน ในหมวด
1 มาตรา 6 ไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อการพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษย ท่ี สมบู รณ ท้ั ง ร า งกาย จิต ใจ
สติ ปญญา คว าม รู แ ล ะคุณธ รรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2542 :
3) และในหมวด4 มาตรา 24(4) และ
( 6) ให สถานศึ กษาและหน วย งาน ท่ี
เกี่ ยวขอ ง จัดการ เ รียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกัน อีก ท้ัง ยัง มีการ
ประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
( ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร , 2 5 4 2 :8 )
การศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญใน
การท่ีจะสรางเด็กและเยาวชนใหมีความรู
ความสามารถ มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิต การศึกษากับชีวิตควรเปน
เร่ืองเดียวกันและไมควรแยกออกจากกัน
เพราะตางมีสวนสงเสริมและสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน เปนการเรียนท่ีสอดคลองกับ
ความเปนจริงของชีวิตมากท่ีสุด และเปน
การเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชได
จริง (อมรวชิช นาครทรรพ,2551: 2)

แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทักษะชีวิต
เปนความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการ
กับปญหาตาง ๆ รอบตัวในสภาพสังคม
ปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไดกํ าหนดองคประกอบทักษะชีวิต ท่ี
สําคัญไว 4 องคประกอบดังน้ี คือ 1)
การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
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และผูอื่น 2) การคิดวิเคราะหตัดสินใจ
และแกปญหาอยางสรางสรรค 3) การ
จัดการกับอารมณและความเครียด และ
4) การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น
(ทักษะชีวิต, 2556 : ออนไลน) การ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน จึง
เ ป น ก า ร พั ฒ น า ใ ห เ ป น บุ ค ค ล ท่ี มี
คุณลักษณะอันพึ งประสงค โดยผ าน
กระบวนการทางการศึกษา โรงเรียนใน
ฐานะท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอน ในระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได
ตระหนักในปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
แต อย า ง ไ รก็ ต าม การดํ า เ นินการ
เสริมสรางทักษะชีวิตท่ีผานมายังขาด
ประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากการสํารวจ
ขอมูลเบ้ืองตนของโรงเรียนบานหวย
พลวง (2555 : 12) พบวา ครอบครัว
นักเรียนจํานวนมากหยาราง ครอบครัว
สวนใหญมีปญหาดานเศรษฐกิจ นักเรียน
อาศัยอยูกับญาติ นักเรียนหลายคนสุม
เสี่ยงในเร่ืองยาเสพติด การเลนการพนัน
และการติดเกม เปนตนการเสริมสราง
ทักษะชีวิตของนักเรียนใหมีประสิทธิผล
ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลาย
ฝาย ซ่ึงบุคคลเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
จะตองสงเสริมสนับสนุนและลดประเด็น
ปญหาสําคัญท่ีเขามาคุกคามชีวิต และ
ชวยใหปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิผลซ่ึงจากผลการวิจัย
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
ไพศาล ม่ันอก (2557 :113) ไดศึกษา
เร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กของ
นักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
พบวาหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด วยกล ยุทธ ท้ั ง 5 กล ยุทธ โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน
ไดแก 1) การมีความซ่ือสัตยสุจริต 2)
การ มีความขยันอดทน 3 ) การ มี
สติปญญา และ 4) การมีความเพียร
ซ่ึงจะชวยเสริมสรางการดําเนินชีวิตใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสวนตัว
ดานครอบครัว ดานสังคมและกลุมเพื่อน
ใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน(สกล วร
เจริญศรี, 2550 : 23)

ผู วิ จั ย ใ น ฐ า น ะ หั ว ห น า
สถานศึกษาไดตระหนักถึงปญหาและ
ความสําคัญในภาระหนาท่ี จึงมีแนวคิดท่ี
จะเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเ รียน
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พื้ น ฐ าน โ ด ย
ประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action
Research : PAR) สรางการมีสวนรวม
ของผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและ
ผูนําชุมชน ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียนไดตรง
ตามสภาพปจ จุ บันปญหาและความ
ตองการอยางแทจริง ซ่ึงจะเปนประโยชน
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต
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สามารถดําเนินชีวิตไดเหมาะสมกับสภาพ
ของสังคมในปจจุบันอยางมีความสุข

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานการเสริมสรางทักษะชีวิตของ
นักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

2. เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต
ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แบบมีสวนรวม

3. เพื่อศึกษาผลการเสริมสราง
ทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา

1. กระบวนการวิจัย วิจัยเร่ือง
การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research: PAR)โดยผูวิจัยได
ประยุกตใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ตามแนวคิดของเคมมิส
และแม็คแท็กการท (Kemmis&
McTaggart, 1988:11-15) ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ระยะคือ 1) ระยะกอน
ดําเนินการศึกษาบริบทและวิ เคราะห
สภาพปจจุบันปญหาของพื้นท่ีศึกษาและ
2) ระยะดําเนินการประยุกตใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

2. พื้นท่ีศึกษาคือ โรงเรียน
บานหวยพลวง ตําบลโอโล อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต
2
ประชากรและกลุมเปาหมาย

ผูวิจัยไดเชิญชวนผูรวมวิจัยซ่ึง
เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการวิจัย
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี คือ 1) เปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนในการสงเสริม
สนับสนุนและรวมปฏิบัติกิจกรรมและ 2)
ส มั ค ร ใ จ เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
ประกอบดวย

กลุมผูรวมวิจัย จํานวน 5
คน ประกอบดวย1) ผูวิจัย จํานวน 1
คน2) ครูหัวหนากิจการนักเรียน จํานวน
1 คน3) ครูประจําช้ันประถมศึกษาปท่ี
4-6 จํานวน 3 คน

ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร
เสริมสรางทักษะชีวิต เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1- 6 โรงเรียนบาน
หวยพลวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 74
คน

กลุมผูใหขอมูล จํานวน 45
คน ประกอบดวย 1) ผูบริหาร จํานวน
1 คน2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี
4-6 จํานวน 20 คน ท่ีมีผลการประเมิน
ความสามารถการพัฒนาผู เ รียนดาน
ทักษะชีวิตของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับไมผาน
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(ไดคะแนนระหวาง 0-14 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) และสามารถ
อานออกเขียนไดและยินดีใหความรวมมือ
ในโครงการวิจัยโดยเลือกกลุมเปาหมาย
แบบเจาะจง 3) กลุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงจํานวน 2 คน คือ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของ
ผูนําชุมชน4) กลุมผูปกครอง จํานวน
20 คน โดยเปนผูปกครองของนักเรียน
ในข อ2 และ 5 ) กลุ มผู นํ า ชุมชน
จํานวน 2 คนไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง คือผูใหญบานในเขตบริการของ
โรงเรียนบานหวยพลวง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มี 5
ประเภท ประกอบดวย

1.แบบสํารวจ จํานวน 1
ฉบับลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบ
สํารวจเพื่อการวิจัย สําหรับนักเรียน
เ ร่ืองการ เส ริมสร า ง ทักษะ ชีวิ ตของ
นักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี 2
ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว
นักเรียน ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็น

2. แบบบันทึกการประชุม
จํานวน 1 ฉบับลักษณะของเคร่ืองมือ
เปนแบบสําหรับใชบันทึกการประชุมของ
กลุมผูรวมวิจัยและกลุมผูใหขอมูล

3. แบบสัมภาษณจํานวน 6
ฉบับลักษณะของเค ร่ืองมือเปนแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 1)
แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหาร 2)
แบบสัมภาษณ สําหรับครู 3) แบบ
สัมภาษณ สําหรับผูปกครอง4) แบบ
สั มภาษณ สํ าห รับคณะกรรมการ
สถานศึ กษา ข้ันพื้ น ฐ าน 5 ) แบบ
สัมภาษณ สําหรับผูนําชุมชน และ 6)
แบบสัมภาษณ สําหรับนักเรียน

4. แบบบันทึกการสนทนา
กลุม จํานวน 1 ฉบับ ลักษณะของ
เคร่ืองมือเปนแบบสําหรับบันทึกการ
สนทนากลุมผูใหขอมูล

5. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนจํานวน 11 ฉบับ
ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสังเกต
พฤติ ก รรม นัก เ รียนแบบมีส วนร วม
ประกอบดวย 1) แบบบันทึกการสังเกต
กิจกรรมเวรรักษาความสะอาด 2) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมรับประทาน
อาหาร 3) แบบบันทึกการสั ง เกต
กิจกรรมหนาเสาธง 4 ) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมเย่ียมบาน 5 ) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมแขงขันกีฬา
กรณีเปนผูชมการแขงขัน 6 ) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมแขงขันกีฬา
กรณีเปนผูแขงขัน 7) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ 8) แบบบันทึกการสั ง เกต
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กิจกรรมเลาขาวและเหตุการณประจําวัน
9) แบบบันทึกการสังเกตกิจกรรมใชหอง
ศูนยอินเทอรเน็ต 10) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมวันสําคัญ 11) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี

วิธีการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ตลอดจนการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีต างๆ และการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ โดยนําเสนอ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความเท่ียงตรงเชิง
เ น้ือหา ความถูกตองเหมาะสมตาม
โครงสราง และภาษา ปรับปรุงแกไข
ต า ม คํ า แ น ะ นํ า อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ และนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคลอง ความถูกตองเหมาะสม
จากน้ันแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนการวิจัย
การวิ จัยคร้ังน้ี เปนการวิจัย

เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแบงออกเปน 2
ระยะ ดังน้ี

ระยะท่ี 1 กอนดําเนินการ
ผูวิ จัยและผู รวมวิ จัยศึกษาบริบทและ
วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของพื้นท่ี

ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาขอมูล
เบ้ืองตนจากเอกสารเพื่อการวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา สาเหตุของปญหา
จากแหลงขอมูลทุติยภู มิและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและใชเทคนิควิธีการ
สํารวจ การประชุม และการสัมภาษณ
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ระยะท่ี 2 ระยะดําเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสนทนากลุม
และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน มี
กระบวนการเสริมสรางทักษะชีวิต ซ่ึง
ประกอบด วย ข้ันตอน ท่ีสํ าคัญ 5
ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 นําขอมูลท่ีได
จากระยะท่ี 1 มาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานข้ันท่ี 2 วางแผนเพื่อกําหนด
กล วิ ธี สํ า คั ญ ใ นก าร ขั บ เ คลื่ อ นก า ร
ดําเนินงานข้ันท่ี 3 การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ งานข้ันท่ี 4 การสังเกต
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและข้ัน
ท่ี 5 สะทอนผลการดําเนินงานสรุปผล
และรายงานผล โดยผูวิจัยไดการเก็บ
รวบรวมข อ มู ลหลั ง ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจากแบบสํารวจ
แบบประชุมแบบสัมภาษณ แบบบันทึก
ก า ร ส น ท น า ก ลุ ม แ ล ะ แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมนักเรียน เขียนเปนบันทึก
รายงานผลการดําเนินงาน
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การดําเนินการวิจัย ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 สรุปเปนแผนภาพ ดังน้ี

ระยะท่ี 1 กอนดําเนินการ
การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน
จากเอกสารเพื่อการ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน
ปญหา สาเหตุของปญหา
จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
และเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  เพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. การศึกษาขอมูลและบริบทของสถานศึกษา
    1.1 รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2555
    1.2 รายงานผลการประเมินจากสํานักงานรับรอง
คุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ปการศึกษา 2555
    1.3 รายงานผลการประเมินสมรรถนะท่ีสําคัญ
ของนักเรียน ปการศึกษา 2555
   1.4 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะชีวิต
ปการศึกษา 2555
2. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของสถานศึกษา
3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
3.1 ทักษะชีวิต
   3.2 การเสริมสรางทักษะชีวิต
 3.3 การบริหารแบบมีสวนรวม
   3.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ระยะท่ี 2 ดําเนินการ
ประยุกตใชการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม(Participatory Action
Research : PAR)
ตามแนวคิดของเคมมิส และ
เม็คแท็กการท (Kemmis. &
McTaggart.  1988)

แบงการดําเนินการออกเปน 5 ข้ัน
ข้ันท่ี 1 นําขอมูลท่ีไดจากระยะท่ี 1 มาใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ
ข้ันท่ี 2 วางแผนเพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการ ขับเคลื่อน
การดําเนินงาน (P)
ข้ันท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (A)
ข้ันท่ี 4การสังเกตความกาวหนาของการจัดกิจกรรม(O)
ข้ันท่ี 5สะทอนผลการดําเนินงาน สรุปผล
และรายงานผล (R)
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ภาพที่ 1  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  การสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน  ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ท่ีมา :เคมมิส  และแม็คแท็กการท
(Kemmis  &  McTaggart, 1988)

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังน้ี

1. นําขอมูลท่ีรวบรวมได
จาก การสํารวจ การประชุม การ
สัมภาษณ การสนทนากลุมและการ
สังเกต มาวิเคราะหโดยยึดหลักสามเสา
(Triangulation) ท้ัง 3 ดาน คือ ดาน
ขอมูล (Data Triangulation) จาก
แหลงขอมูลของผูใหขอมูล ไดแก กลุมผู
รวมวิจัยและกลุมผูใหขอมูล ดานผูวิจัย
(Investigator Triangulation) โดยการ
เก็บขอมูลจากผูรวมวิจัยหลายคน และ
ด า น วิ ธี ก า ร ( Methodological
Triangulation) โดยการใชขอ มูลจาก
เค ร่ือง มือต า ง ๆ จากการดํ า เ นิน
กิจกรรมในแตละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ

2. นําขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจ การประชุม การสัมภาษณ การ
สนทนากลุมและการสังเกต มาเช่ือมโยง
เรียบเรียงในเชิงพรรณนาวิเคราะห

3. นําขอมูลท่ีไดจากแบบ
ประเมินการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม
ของแผนปฏิบัติการมาตรวจสอบความ
ถูกตอง และใหคะแนนตามเกณฑ แลว
หาคาเฉลี่ย โดยมีเกณฑการใหคะแนน
และการแปลคะแนน

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิ จัยใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห
ขอมูล  ดังน้ี  รอยละ (percentage) 2)
คาเฉลี่ย (Mean) และ 3) รอยละ
ความกาวหนา

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสภาพการ

ดํ า เ นิ น ง า น พ บ ว า โ ร ง เ รี ย น เ ป น
หนวยงานหลักในการดําเนินงานดาน
ทักษะชีวิต เน้ือหาของทักษะชีวิตยัง
สอดแทรกหรือบูรณาการรวมอยูในสาระ
การเรียนรู 8 สาระ และอยูในกิจกรรม
พัฒนาผู เ รียน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ระดับนโยบายยังคงเนนงานวิชาการเปน
หลัก ผูมีสวนไดเสียจึงตองรวมมือกันใน
การเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีทักษะใน
การดําเนินชีวิตใหพึ่งพาตนเอง และ
เผชิญกับปญหา เพื่อใหอยูรวมกับสังคม
ไดอยางมีความสุข

2. ผลการศึกษาข้ันตอนการ
ดําเนินการพบวา มีข้ันตอนท่ีสําคัญ 5
ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2 วางแผน
เพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ข้ันท่ี 3 การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4 การสังเกต

ปานทอง อังคณิตย 9
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ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและ
ข้ันท่ี 5สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล

3. ผลการประเมินการจัด
กิจกรรม 1) ดานสรางความรวมมือและ
ดําเนินงานรวมกับผูอื่น ผลการสํารวจกอน
ทําการวิ จัย นักเ รียนมี ทักษะอันพึ ง
ประสงค รอยละ 20 หลังจากการจัด
กิจกรรมโดยใชกิจกรรมเวรทําความ
สะอาดประจําวันและกิจกรรมรับประทาน
อาหารกลางวัน ประเมินผลสําเร็จของ
การดําเ นินงาน คิดเปนรอยละ 65
นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 3 การ
เห็นคุณคาเพิ่มข้ึน รอยละ 45 2) ดาน
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น
ผลการสํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมี
ทักษะอันพึงประสงค รอยละ 33.33
หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรม
หน า เ ส าธงและกิ จกร รม เ ย่ี ยมบ าน
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิด
เปนรอยละ 92 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู
ใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ เพิ่มข้ึน
รอยละ 58.673) ดานจุดเดนจุดดอยของ
ตนเองผลการสํารวจกอนทําการวิ จัย
นักเรียนมีทักษะอันพึงประสงครอยละ
36.67 หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใช
กิ จกรรมการแข ง ขันกีฬา ประเ มิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอย
ละ 84 มีทักษะชีวิตอยูใน ระดับ 5 การ
มีคุณลักษณะ เพิ่มข้ึนรอยละ 47.33 4)
ด านคนพบความชอบความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ผลการสํารวจ

กอนทําการวิจัย นักเรียนมีทักษะอันพึง
ประสงค รอยละ38.33 หลังจากการจัด
กิจกรรมโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ ประเมินผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 66
นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน 3 การเห็น
คุณคา เพิ่มข้ึน รอยละ 27.67 5) ดาน
การวิพากษวิจารณและประเมินสภาพการ
รอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ีถูกตอง
ผลการสํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมี
ทักษะอันพึ งประสงค ร อยละ41.67
หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมเลา
ขาวและเหตุการณประจําวันและกิจกรรม
การใชหองอินเทอรเน็ตโรงเรียน ประเมิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอย
ละ 70 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ
4 การมีระบบ เพิ่มข้ึน รอยละ28.33
และ6)ดานเสนอทางออกของขอขัดแยงใน
กลุมเพื่อนดวยเหตุผลและขอเท็จจริงท่ี
ถูกตองและใชวิธีการเชิงบวกผลการ
สํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมีทักษะ
อันพึงประสงค รอยละ 43.33 หลังจาก
การจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมวันสําคัญ
และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ประเมิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอย
ละ 62 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ
3 เห็นคุณคา เพิ่มข้ึนรอยละ 18.67

อภิปรายผล
1. สภาพการดําเนินงานการ

เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานการณ
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ปจจุบันพบวา โรงเรียนเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินงานดานทักษะชีวิต
เน้ือหาของทักษะชีวิตยังสอดแทรกหรือ
บูรณาการรวมอยูในสาระการเรียนรู 8
สาระ และอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 20-21)
หนวยงานท่ีเกี่ยวของระดับนโยบายยังคง
เนนงานวิชาการเปนหลัก ผูมีสวนไดเสีย
จึงตองรวมมือกันในการเตรียมเด็กและ
เยาวชนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตให
พึ่ งพาตนเอง และเผชิญกับปญหา
เพื่อใหอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
สอดคลองกับ อมรวิชช นาครทรรพ,
(2551 : 12) ท่ีกลาววา การศึกษาเปน
กระบวนการท่ีสําคัญในการท่ีจะสรางเด็ก
และเยาวชนใหมีความรูความสามารถ มี
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ใน
สังคมปจจุบันและเปนตนทุนชีวิตสําหรับ
อนาคต จึ งต อ ง มีก า รป รับ เปลี่ ยน
กระบวนทัศนของการจัดการศึกษาเพื่อให
ตอบสนองกับความตองการท่ีจําเปนและ
เกิดประโยชนสูงสุดในการนําไปใชสําหรับ
การดํารงชีวิตของผูเรียน การศึกษากับ
ชีวิตควรเปนเร่ืองเดียวกันและไมควรแยก
ออกจากกันเพราะตางมีสวนสงเสริมและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนการเรียนท่ี
สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตมาก
ท่ีสุ ด และ เป นการ เ รี ยน รู ท่ี ผู เ รี ยน
สามารถนําไปใชไดจริงท่ีเรียกวามีทักษะ
ชีวิตเด็กไทยรุนใหมตองรูวิชาชีวิตจะตอง
มีทักษะชีวิตท่ีปลอดภัย เปนผูบริโภคท่ี
ชาญฉลาด เปนผูรูเทาทันสื่อ เปนคน

เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เปนคนท่ีมีจิตใจใฝสันติ

2. ผลการศึกษาข้ันตอนการ
ดําเนินการพบวา มีข้ันตอนท่ีสําคัญ 5
ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2 วางแผน
เพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ข้ันท่ี 3 การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4 การสังเกต
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและ
ข้ันท่ี 5สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล ตามองคประกอบทักษะชีวิต
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานท่ี เกี่ ยวของกับพฤติกรรม
ทักษะชีวิตท่ีคาดหวังตามชวงวัยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554
: 1) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของแครรและเค็มมิส (Carr &
Kemmis, 1986 :220-222) ท่ีผูวิจัยมี
สวนรวมในการวิ จัยในลักษณะท่ีเปน
ความรวมมือกันท้ังผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ตางมีสถานะท่ีเทาเทียมกันในการรวมคิด
รวมปฏิบัติและรวมกันประเมินผลการใช
วิธีวิจัยหลักท่ีนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ
หาคําตอบ สําหรับการวิจัยท่ีตองการหา
ความหมายและทําความเขาใจกับสิ่งท่ี
เกิดข้ึนตามมุมมองของผูถูกวิจัยซ่ึงเปน
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research) ซ่ึง
ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย
ไดแก ผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและ
ผูนําชุมชน ซ่ึงตอบสนองตอเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนการมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การ
วิ จั ย เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก ารแบบ มีส ว นร ว ม
กอใหเกิดผลดีหลายประการ สอดคลอง
กับงานวิ จัยของธงชาติ วงษสวรรค
(2554: 68) กลาวคือ 1) ทําให
วัตถุประสงคและขอคนพบมีความตรง
มาก ข้ึ น 2 ) ทํ า ใ ห ส าม า รถ ส ร า ง
นวัตกรรมใหม ๆ ในบริบทตาง ๆ ได
3) ทําใหเกิดความรวมมือมากข้ึนระหวาง
นักวิจัยและผูมีสวนไดเสีย 4) เนนใหผูมี
สวนรวมเห็นสิ่งจูงใจในทางบวก ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมในการเสริมสรางทักษะชีวิต
ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ผลการศึกษาท้ัง 6 ดาน ไดแก 1) ดาน
สรางความรวมมือและดําเนินงานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 2) ดานเห็น
คุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น
3) ดานจุดเดนจุดดอยของตนเอง 4)
ด านคนพบความชอบความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง5) ดานการ
วิพากษวิจารณและประเมินสภาพการ
รอบตัว ดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ี
ถูกตอง และ 6) ดานการเสนอทางออก
ของขอขัดแยงในกลุมเพื่อนดวยเหตุผล
และขอเท็จจริงท่ีถูกตองและใชวิธีการเชิง

บวก ประ เ มินผลสํ า เ ร็ จของการ
ดําเนินงานโดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ
73.16 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ
4 การมีระบบจะเห็นไดวาทักษะท่ีพึง
ประสงคของการวิจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ

1) ดานความเห็นใจผูอื่น
ท้ังน้ีในสังคมปจจุ บันนักเรียนมีความ
แตกตางระหวางบุคคลและรูวาทุกคนมี
คุณคาเห็นใจและยอมรับบุคคลท่ีมีปญหา
และเขาใจสภาพของสังคมมากข้ึน ทําให
การดําเนินชีวิตประจําวันอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัญชลี ภูมิจันทึก(2554 : 60) ท่ี
กลาววา ถาบุคคลท่ีเขาใจในจุดเดนจุด
ดอยของตนเองวาอะไรท่ีตนปรารถนาและ
ไมพึงปรารถนาจะทําใหเขาใจในความ
แตกตางของบุคคลอื่นของบุคคลอื่นจะมี
ความรูสึกเห็นใจบุคคลท่ีแตกตางจากเรา
ถึงแมเราจะไมคุนเคย  ซ่ึงจะชวยใหเรา
เขาใจและยอมรับความแตกตางของบุคคล
ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีทางสังคม

2) ทักษะอันพึงประสงค
ดานการมีวินัย  หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมใหเปนไปตามท่ีมุงหวัง  โดย
เกิดความสํานึกเปนคานิยมท่ีดีงาม  แต
ท้ังน้ีจะตองไมกระทําการใด  ๆ  อันเปน
ผลท่ีทําใหเกิดความยุงยากแกตนเองและ
บุคคลอื่นในอนาคต  จะตองเปนสิ่ง ท่ี
กอใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกตนเองและ
บุคคลอื่น  โดยไม ขัดตอระเบียบของ
สังคมและสิทธิของบุคคลอื่น  วินัยจึงเปน
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สิ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาเด็ก  เพราะชวย
เติมความปรารถนาของเด็ กให เต็ ม
รวมท้ังการปรับตัวทางบุคลิกภาพอยางมี
ความสุข (Hurlock,  1964  : 393)
เ น่ืองจากวิ นัยคือ  การแสดงออกซ่ึง
คุณธรรมตาง  ๆ  มีหลักปจจัยสําคัญ
รวมกันท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมดานวินัยใน
ตนเอง  ดังท่ีนักจิตวิทยาไดสรุปลักษณะ
ของบุคคลท่ีมีวินัยในตนเองเอาไว  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของแสงวัน  ทอง
ทิพย (2554: 20)  กลาวถึงคุณลักษณะ
ท่ีสํ าคัญของผู ท่ี มี วิ นั ย ในตนเอง   มี
คุณลักษณะท่ีสําคัญไดแก  การมีระเบียบ
และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียน
หรือสังคม  สามารถควบคุมอารมณได  มี
ค ว า ม อ ด ท น ต ร ง ต  อ เ ว ล า มี ค ว า ม
รับผิดชอบมีความซ่ือสัตยและมีความเป
นผูนํา

ขอเสนอแนะ
ผลจากการวิจัย การเสริมสราง

ทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี

1 . ขอ เสนอแนะเพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยไปใช

1.1 ก า ร จัดกิ จก ร รม
พัฒนาผูเรียน ตองเปนการเรียนรูควบคู
ไปกลับการพัฒนาตนเองของผู เ รียน
สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ท่ีเนนผูเรียนไดปฏิบัติจริง
และเ รียนผานประสบการณ ในการ

เสริมสรางคุณลักษณะนิสัยท่ีดี เปน
พื้นฐานของการเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ
และของสังคมโลก

. 1.2 ผู เ รียนนักเรียนมี
บทบาท ในการวิเคราะหตนเอง และรวม
กิจกรรมตามความสมัครใจไดรูจักตนเอง
มีจิตอาสา สามารถปรับตัว มีทักษะทาง
สังคมและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ค รู ผู ส อ น นํ าผ ล ก ารดํ า เ นิ น ง าน ไ ป
พัฒนาการจัดการเ รี ยนรู ผู บ ริหาร
โรงเรียนนําขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนไป
ใช ในการกํ าหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียน หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1.3ผู บ ริ หา ร เป นผู มี
บทบาทในการกําหนดแผนการจัดกิจกรรม
ไวในหลักสูตรสถานศึกษาและใหทุกฝายมี
สวนรวม ช้ีแจง พัฒนาสงเสริม สราง
ความตระหนักใหกับบุคลากรและสราง
เ ค รื อ ข า ย ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ
แลกเปลี่ ยนเ รียนรู นิ เทศ ติดตาม
ประเมินผลและใหคําปรึกษา สรางขวัญ
กําลังใจ

2. ขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยในคร้ังตอไป

2.1 ควรศึกษาเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในระดับ
การศึกษาอื่น ท่ีจัดการศึกษาท้ังในระบบ
การศึกษา นอกระบบการศึกษา
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2.2. ควรศึกษาเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการใช
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนักเรียน
ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีโรงเรียนเคย
จัดอ ยู แล ว และ ใช วิ ธี ก ารประ เ มิน
พฤติกรรมนักเ รียนในรูปแบบอื่น ๆ

เพื่อใหมีความหลากหลาย และประเมิน
ไดตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด

2.3 ควรศึกษาเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัย
แบบอื่น ๆ และใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อใหไดผลการศึกษาในเชิงลึกมาก
ย่ิงข้ึน
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การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Enhancing Life Skills of Students at Basic Education Level
Using a Participatory Action Research.

ปานทอง อังคณิตย1 โกวิท วัชรินทรางกูร2 กระพัน ศรีงาน3

Pantong Angkhanit1, Kovit Vajarintarangoon2 ,Krapan Sri-ngan3

____________________________________________________________________
บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เพื่อเสริมสรางทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีสวนรวมและ 3) เพื่อศึกษาผลการ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน 4 องคประกอบ คือ
1) ความตระหนักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 2) การคิดวิเคราะหตัดสินใจและ
แกปญหาอยางสรางสรรค 3) การจัดการกับอารมณและความเครียด 4) การสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่นการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีระดมความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหวยพลวง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเสริมสราง
ทักษะชีวิตนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
กลุมตัวอยางไดจากการเลือกประชากรแบบเจาะจงจากกลุมเปาหมาย 6 กลุม ไดแก
ผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง และผูนําชุมชน
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1) แบบสํารวจ 2) แบบบันทึกการประชุม
3) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 4) แบบบันทึกการสนทนากลุมและ 5) แบบการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนแบบมีสวนรวมระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือน ตุลาคม
พ.ศ.2556 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา

1นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย
2‘3อาจารยคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
1 Ph.D. Candidate in Doctoral Student of Faculty of Education , Buriram Rajabhat University
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ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี
1. สภาพการดําเนินงานการเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานการดําเนินงานดานการเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงานดานทักษะชีวิต เน้ือหาของทักษะชีวิตยังสอดแทรกหรือ
บูรณาการรวมอยูในสาระการเรียนรู 8 สาระ และอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงไดแก
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ระดับนโยบายยังคงเนนงานวิชาการเปนหลัก ผูมีสวนไดเสียจึงตองรวมมือกันในการเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตใหพึ่งพาตนเอง และเผชิญกับปญหา เพื่อให
อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข

2. การเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีกระบวนการในการเสริมสรางทักษะชีวิต ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน
คือ ข้ันท่ี 1ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2วางแผนเพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานข้ันท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4
การสังเกตความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและข้ันท่ี 5สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล

3. ผลของการเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา 1) ดานสรางความรวมมือ
และดําเนินงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ
65 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 3 การเห็นคุณคา 2) ดานเห็นคุณคาและภาคภูมิใจใน
ตนเองและผูอื่น ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 92 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู
ใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ 3) ดานจุดเดนจุดดอยของตนเองผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 84 มีทักษะชีวิตอยูใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ 4) ดาน
คนพบความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิด
เปนรอยละ 66 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน 3 การเห็นคุณคา 5) ดานการวิพากษวิจารณ
และประเมินสภาพการรอบตัว ดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ีถูกตองผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 70 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 4 การมีระบบและ
6) ดานเสนอทางออกของขอขัดแยงในกลุมเพื่อนดวยเหตุผลและขอเท็จจริงท่ีถูกตองและใช
วิธีการเชิงบวกผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 62 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน
ระดับ 3 เห็นคุณคา

คําสําคัญ : การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน, ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to examine the

implementation of promoting students’ life skills at basic education level in
order 2) to enhance their life skills by using participatory action research
and 3) to find out the effects of enhancing life skills of students at basic
education level in four components, including 1) Self - awareness and
Empathy 2) Critical and creative thinking and Decision making and problem
solving 3) Coping with emotion and stressors, and 4) Interpersonal skills.The
qualitative research methodology was applied among stakeholders whose
decisions on school management were examined using participatory action
research to promote life skills of students at basic education level of Ban
Huaypluang School in Chaiyaphum Province. Purposive Sampling technique
was used to select people from six target groups: teachers, students,
administrators, a school board, parents, and community leaders. The
instruments usedfor data collection in this research were 1) a survey 2)
minutes of meeting 3) a structured interview 4) focus group discussion, and
5) participant observation. The study was implemented from October 2013
through September 2014. The data were analyzed by content analysis.

The research findings were as follows:
1. The current state of enhancing students’ life skills at basic

education level. It was found that the school was the primary agency in
the implementation of students’ life skills. All 8 topics of life skills were
also fielded or integrated into core curriculum and also in the student
development activities, including counselling activities, student activities, and
outreach activities. Organizations involved in policy remain primarily
academic. Therefore, relevant stakeholders have to collaborate to prepare
children and youths with life skills to become self-reliant lifestyle and to
cope with problems in order to enjoy their happy life.

2. Enhancing life skills of students at basic education level. The
process of enhancing life skills consists of 5 key steps: 1) study and
analyze the current problems 2) make plans in order to determine
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strategies to drive operations 3) follow the implementation of the action plan
4) observe the progress of the events performed and 5) reflect the results
of the implementation and make conclusions.

3. The influence of enhancing life skills of students at basic
education level using participatory action research. The results of the study
revealedthat 1) the aspect of partnerships and operations, students joined with
others happily doing activities of daily duty cleaning and having lunch together.
The results of the implementation accounted for 65 percent. The life skill of
students was at level 3 of Self-esteem. 2) the aspect of self- awareness and
empathy, national flag assembly activities and home visits were used to
promote students’ life skills. The success of the implementation accounted
for 92 percent. The life skill of students was at level 5of Desired
characteristics.3) the aspect of strengths and weaknesses, sports events were
used and the successful outcome of the implementation accounted for 84
percent. The life skill of students was at level 5of Desired characteristics.4) the
aspect of self-discovery of preferences and abilities, movements to rhythmic
activity were operated. The results of the implementation accounted for 66
percent. The life skill of students was at level 3of Self-esteem.5) the aspect
of criticism and environmental impact assessments with rational and accurate
information, the use of news-telling about everyday activities and events of
the day was operated as well as the use of the school Internet. The
results of the implementation accounted for 70 percent. The life skill of
students was at level 4of Systematic problem solving and decision making and
6) the aspect of negotiation for solving or reducing problems and conflicts in a
group of friends using positive approach. The activities were put emphasis on
teamwork, including important events, boy scouts, and girl guides. The result of
the implementation was 62 percent. The life skill of students was at level 3of
Self-esteem.

Key words : Enhancing life skill of students, Basic education level,
Participatory action research
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บทนํา
สภาพสังคมในทศวรรษใหมเปน

ยุคของความเร็ว และความล้ําสมัยของ
เทคโนโลยีการสื่อสารการมีวิถีชีวิตยุค
ใหมตองดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณ
ซ่ึงจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
มากน่ีเอง ไดสงผลกระทบตอเด็กในวัย
เรียนท้ังการดําเนินชีวิตทามกลางกระแส
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการ
เผชิญสิ่งย่ัวยุหรือตัวแบบท่ีไมเหมาะสม
ตาง ๆ รอบตัว กอใหเกิดปญหาเด็ก
และเยาวชนอยางมากท้ังปญหาดานการ
ปรับตัว ปญหาดานอารมณและจิตใจ
ปญหาสุขภาพ ปญหาความรุนแรง
ปญหาเด็กติดเกม ปญหายาเสพติด
ปญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็ก
แล ะ เ ย าวชน ท่ี มี ทั กษะ ชี วิ ต ต่ํ า ข าด
ภูมิคุมกันทางสังคมท่ีดี เม่ือจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไปแลวอาจเปนคนท่ีไมประสบ
ผลสําเร็จในชีวิต มีปญหาทางอารมณ
จิตใจและมีความขัดแยงในชีวิตไดงาย
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2555 : 1) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542ไดกําหนด
สาระสําคัญท่ีสงผลตอนักเรียน ในหมวด
1 มาตรา 6 ไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อการพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษย ท่ี สมบู รณ ท้ั ง ร า งกาย จิต ใจ
สติ ปญญา คว าม รู แ ล ะคุณธ รรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2542 :
3) และในหมวด4 มาตรา 24(4) และ
( 6) ให สถานศึ กษาและหน วย งาน ท่ี
เกี่ ยวขอ ง จัดการ เ รียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกัน อีก ท้ัง ยัง มีการ
ประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
( ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร , 2 5 4 2 :8 )
การศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญใน
การท่ีจะสรางเด็กและเยาวชนใหมีความรู
ความสามารถ มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิต การศึกษากับชีวิตควรเปน
เร่ืองเดียวกันและไมควรแยกออกจากกัน
เพราะตางมีสวนสงเสริมและสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน เปนการเรียนท่ีสอดคลองกับ
ความเปนจริงของชีวิตมากท่ีสุด และเปน
การเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชได
จริง (อมรวชิช นาครทรรพ,2551: 2)

แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทักษะชีวิต
เปนความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการ
กับปญหาตาง ๆ รอบตัวในสภาพสังคม
ปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไดกํ าหนดองคประกอบทักษะชีวิต ท่ี
สําคัญไว 4 องคประกอบดังน้ี คือ 1)
การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
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และผูอื่น 2) การคิดวิเคราะหตัดสินใจ
และแกปญหาอยางสรางสรรค 3) การ
จัดการกับอารมณและความเครียด และ
4) การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น
(ทักษะชีวิต, 2556 : ออนไลน) การ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน จึง
เ ป น ก า ร พั ฒ น า ใ ห เ ป น บุ ค ค ล ท่ี มี
คุณลักษณะอันพึ งประสงค โดยผ าน
กระบวนการทางการศึกษา โรงเรียนใน
ฐานะท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอน ในระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได
ตระหนักในปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
แต อย า ง ไ รก็ ต าม การดํ า เ นินการ
เสริมสรางทักษะชีวิตท่ีผานมายังขาด
ประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากการสํารวจ
ขอมูลเบ้ืองตนของโรงเรียนบานหวย
พลวง (2555 : 12) พบวา ครอบครัว
นักเรียนจํานวนมากหยาราง ครอบครัว
สวนใหญมีปญหาดานเศรษฐกิจ นักเรียน
อาศัยอยูกับญาติ นักเรียนหลายคนสุม
เสี่ยงในเร่ืองยาเสพติด การเลนการพนัน
และการติดเกม เปนตนการเสริมสราง
ทักษะชีวิตของนักเรียนใหมีประสิทธิผล
ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลาย
ฝาย ซ่ึงบุคคลเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
จะตองสงเสริมสนับสนุนและลดประเด็น
ปญหาสําคัญท่ีเขามาคุกคามชีวิต และ
ชวยใหปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิผลซ่ึงจากผลการวิจัย
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
ไพศาล ม่ันอก (2557 :113) ไดศึกษา
เร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กของ
นักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
พบวาหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด วยกล ยุทธ ท้ั ง 5 กล ยุทธ โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน
ไดแก 1) การมีความซ่ือสัตยสุจริต 2)
การ มีความขยันอดทน 3 ) การ มี
สติปญญา และ 4) การมีความเพียร
ซ่ึงจะชวยเสริมสรางการดําเนินชีวิตใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสวนตัว
ดานครอบครัว ดานสังคมและกลุมเพื่อน
ใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน(สกล วร
เจริญศรี, 2550 : 23)

ผู วิ จั ย ใ น ฐ า น ะ หั ว ห น า
สถานศึกษาไดตระหนักถึงปญหาและ
ความสําคัญในภาระหนาท่ี จึงมีแนวคิดท่ี
จะเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเ รียน
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พื้ น ฐ าน โ ด ย
ประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action
Research : PAR) สรางการมีสวนรวม
ของผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและ
ผูนําชุมชน ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียนไดตรง
ตามสภาพปจ จุ บันปญหาและความ
ตองการอยางแทจริง ซ่ึงจะเปนประโยชน
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต
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สามารถดําเนินชีวิตไดเหมาะสมกับสภาพ
ของสังคมในปจจุบันอยางมีความสุข

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานการเสริมสรางทักษะชีวิตของ
นักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

2. เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต
ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แบบมีสวนรวม

3. เพื่อศึกษาผลการเสริมสราง
ทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา

1. กระบวนการวิจัย วิจัยเร่ือง
การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research: PAR)โดยผูวิจัยได
ประยุกตใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ตามแนวคิดของเคมมิส
และแม็คแท็กการท (Kemmis&
McTaggart, 1988:11-15) ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ระยะคือ 1) ระยะกอน
ดําเนินการศึกษาบริบทและวิ เคราะห
สภาพปจจุบันปญหาของพื้นท่ีศึกษาและ
2) ระยะดําเนินการประยุกตใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

2. พื้นท่ีศึกษาคือ โรงเรียน
บานหวยพลวง ตําบลโอโล อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต
2
ประชากรและกลุมเปาหมาย

ผูวิจัยไดเชิญชวนผูรวมวิจัยซ่ึง
เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการวิจัย
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี คือ 1) เปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนในการสงเสริม
สนับสนุนและรวมปฏิบัติกิจกรรมและ 2)
ส มั ค ร ใ จ เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
ประกอบดวย

กลุมผูรวมวิจัย จํานวน 5
คน ประกอบดวย1) ผูวิจัย จํานวน 1
คน2) ครูหัวหนากิจการนักเรียน จํานวน
1 คน3) ครูประจําช้ันประถมศึกษาปท่ี
4-6 จํานวน 3 คน

ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร
เสริมสรางทักษะชีวิต เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1- 6 โรงเรียนบาน
หวยพลวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 74
คน

กลุมผูใหขอมูล จํานวน 45
คน ประกอบดวย 1) ผูบริหาร จํานวน
1 คน2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี
4-6 จํานวน 20 คน ท่ีมีผลการประเมิน
ความสามารถการพัฒนาผู เ รียนดาน
ทักษะชีวิตของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับไมผาน
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(ไดคะแนนระหวาง 0-14 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) และสามารถ
อานออกเขียนไดและยินดีใหความรวมมือ
ในโครงการวิจัยโดยเลือกกลุมเปาหมาย
แบบเจาะจง 3) กลุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงจํานวน 2 คน คือ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของ
ผูนําชุมชน4) กลุมผูปกครอง จํานวน
20 คน โดยเปนผูปกครองของนักเรียน
ในข อ2 และ 5 ) กลุ มผู นํ า ชุมชน
จํานวน 2 คนไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง คือผูใหญบานในเขตบริการของ
โรงเรียนบานหวยพลวง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มี 5
ประเภท ประกอบดวย

1.แบบสํารวจ จํานวน 1
ฉบับลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบ
สํารวจเพื่อการวิจัย สําหรับนักเรียน
เ ร่ืองการ เส ริมสร า ง ทักษะ ชีวิ ตของ
นักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี 2
ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว
นักเรียน ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็น

2. แบบบันทึกการประชุม
จํานวน 1 ฉบับลักษณะของเคร่ืองมือ
เปนแบบสําหรับใชบันทึกการประชุมของ
กลุมผูรวมวิจัยและกลุมผูใหขอมูล

3. แบบสัมภาษณจํานวน 6
ฉบับลักษณะของเค ร่ืองมือเปนแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 1)
แบบสัมภาษณ สําหรับผูบ ริหาร 2)
แบบสัมภาษณ สําหรับครู 3) แบบ
สัมภาษณ สําหรับผูปกครอง4) แบบ
สั มภาษณ สํ าห รับคณะกร รมการ
สถานศึ กษา ข้ันพื้ น ฐ าน 5 ) แบบ
สัมภาษณ สําหรับผูนําชุมชน และ 6)
แบบสัมภาษณ สําหรับนักเรียน

4. แบบบันทึกการสนทนา
กลุม จํานวน 1 ฉบับ ลักษณะของ
เคร่ืองมือเปนแบบสําหรับบันทึกการ
สนทนากลุมผูใหขอมูล

5. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนจํานวน 11 ฉบับ
ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสังเกต
พฤติ ก รรม นัก เ รียนแบบมีส วนร วม
ประกอบดวย 1) แบบบันทึกการสังเกต
กิจกรรมเวรรักษาความสะอาด 2) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมรับประทาน
อาหาร 3) แบบบันทึกการสั ง เกต
กิจกรรมหนาเสาธง 4 ) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมเย่ียมบาน 5 ) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมแขงขันกีฬา
กรณีเปนผูชมการแขงขัน 6 ) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมแขงขันกีฬา
กรณีเปนผูแขงขัน 7) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ 8) แบบบันทึกการสั ง เกต
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กิจกรรมเลาขาวและเหตุการณประจําวัน
9) แบบบันทึกการสังเกตกิจกรรมใชหอง
ศูนยอินเทอรเน็ต 10) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมวันสําคัญ 11) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี

วิธีการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ตลอดจนการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีต างๆ และการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ โดยนําเสนอ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความเท่ียงตรงเชิง
เ น้ือหา ความถูกตองเหมาะสมตาม
โครงสราง และภาษา ปรับปรุงแกไข
ต า ม คํ า แ น ะ นํ า อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ และนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคลอง ความถูกตองเหมาะสม
จากน้ันแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนการวิจัย
การวิ จัยคร้ังน้ี เปนการวิจัย

เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแบงออกเปน 2
ระยะ ดังน้ี

ระยะท่ี 1 กอนดําเนินการ
ผูวิ จัยและผู รวมวิ จัยศึกษาบริบทและ
วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของพื้นท่ี

ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาขอมูล
เบ้ืองตนจากเอกสารเพื่อการวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา สาเหตุของปญหา
จากแหลงขอมูลทุติยภู มิและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและใชเทคนิควิธีการ
สํารวจ การประชุม และการสัมภาษณ
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ระยะท่ี 2 ระยะดําเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสนทนากลุม
และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน มี
กระบวนการเสริมสรางทักษะชีวิต ซ่ึง
ประกอบด วย ข้ันตอน ท่ีสํ าคัญ 5
ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 นําขอมูลท่ีได
จากระยะท่ี 1 มาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานข้ันท่ี 2 วางแผนเพื่อกําหนด
กล วิ ธี สํ า คั ญ ใ นก าร ขั บ เ คลื่ อ นก า ร
ดําเนินงานข้ันท่ี 3 การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ งานข้ันท่ี 4 การสังเกต
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและข้ัน
ท่ี 5 สะทอนผลการดําเนินงานสรุปผล
และรายงานผล โดยผูวิจัยไดการเก็บ
รวบรวมข อ มู ลหลั ง ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจากแบบสํารวจ
แบบประชุมแบบสัมภาษณ แบบบันทึก
ก า ร ส น ท น า ก ลุ ม แ ล ะ แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมนักเรียน เขียนเปนบันทึก
รายงานผลการดําเนินงาน
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การดําเนินการวิจัย ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 สรุปเปนแผนภาพ ดังน้ี

ระยะท่ี 1 กอนดําเนินการ
การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน
จากเอกสารเพื่อการ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน
ปญหา สาเหตุของปญหา
จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
และเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  เพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. การศึกษาขอมูลและบริบทของสถานศึกษา
    1.1 รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2555
    1.2 รายงานผลการประเมินจากสํานักงานรับรอง
คุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ปการศึกษา 2555
    1.3 รายงานผลการประเมินสมรรถนะท่ีสําคัญ
ของนักเรียน ปการศึกษา 2555
   1.4 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะชีวิต
ปการศึกษา 2555
2. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของสถานศึกษา
3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
3.1 ทักษะชีวิต
   3.2 การเสริมสรางทักษะชีวิต
 3.3 การบริหารแบบมีสวนรวม
   3.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ระยะท่ี 2 ดําเนินการ
ประยุกตใชการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม(Participatory Action
Research : PAR)
ตามแนวคิดของเคมมิส และ
เม็คแท็กการท (Kemmis. &
McTaggart.  1988)

แบงการดําเนินการออกเปน 5 ข้ัน
ข้ันท่ี 1 นําขอมูลท่ีไดจากระยะท่ี 1 มาใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ
ข้ันท่ี 2 วางแผนเพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการ ขับเคลื่อน
การดําเนินงาน (P)
ข้ันท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (A)
ข้ันท่ี 4การสังเกตความกาวหนาของการจัดกิจกรรม(O)
ข้ันท่ี 5สะทอนผลการดําเนินงาน สรุปผล
และรายงานผล (R)
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ภาพที่ 1  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  การสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน  ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ท่ีมา :เคมมิส  และแม็คแท็กการท
(Kemmis  &  McTaggart, 1988)

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังน้ี

1. นําขอมูลท่ีรวบรวมได
จาก การสํารวจ การประชุม การ
สัมภาษณ การสนทนากลุมและการ
สังเกต มาวิเคราะหโดยยึดหลักสามเสา
(Triangulation) ท้ัง 3 ดาน คือ ดาน
ขอมูล (Data Triangulation) จาก
แหลงขอมูลของผูใหขอมูล ไดแก กลุมผู
รวมวิจัยและกลุมผูใหขอมูล ดานผูวิจัย
(Investigator Triangulation) โดยการ
เก็บขอมูลจากผูรวมวิจัยหลายคน และ
ด า น วิ ธี ก า ร ( Methodological
Triangulation) โดยการใชขอ มูลจาก
เค ร่ือง มือต า ง ๆ จากการดํ า เ นิน
กิจกรรมในแตละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ

2. นําขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจ การประชุม การสัมภาษณ การ
สนทนากลุมและการสังเกต มาเช่ือมโยง
เรียบเรียงในเชิงพรรณนาวิเคราะห

3. นําขอมูลท่ีไดจากแบบ
ประเมินการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม
ของแผนปฏิบัติการมาตรวจสอบความ
ถูกตอง และใหคะแนนตามเกณฑ แลว
หาคาเฉลี่ย โดยมีเกณฑการใหคะแนน
และการแปลคะแนน

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิ จัยใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห
ขอมูล  ดังน้ี  รอยละ (percentage) 2)
คาเฉลี่ย (Mean) และ 3) รอยละ
ความกาวหนา

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสภาพการ

ดํ า เ นิ น ง า น พ บ ว า โ ร ง เ รี ย น เ ป น
หนวยงานหลักในการดําเนินงานดาน
ทักษะชีวิต เน้ือหาของทักษะชีวิตยัง
สอดแทรกหรือบูรณาการรวมอยูในสาระ
การเรียนรู 8 สาระ และอยูในกิจกรรม
พัฒนาผู เ รียน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ระดับนโยบายยังคงเนนงานวิชาการเปน
หลัก ผูมีสวนไดเสียจึงตองรวมมือกันใน
การเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีทักษะใน
การดําเนินชีวิตใหพึ่งพาตนเอง และ
เผชิญกับปญหา เพื่อใหอยูรวมกับสังคม
ไดอยางมีความสุข

2. ผลการศึกษาข้ันตอนการ
ดําเนินการพบวา มีข้ันตอนท่ีสําคัญ 5
ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2 วางแผน
เพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ข้ันท่ี 3 การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4 การสังเกต

ปานทอง อังคณิตย 9
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ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและ
ข้ันท่ี 5สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล

3. ผลการประเมินการจัด
กิจกรรม 1) ดานสรางความรวมมือและ
ดําเนินงานรวมกับผูอื่น ผลการสํารวจกอน
ทําการวิ จัย นักเ รียนมี ทักษะอันพึ ง
ประสงค รอยละ 20 หลังจากการจัด
กิจกรรมโดยใชกิจกรรมเวรทําความ
สะอาดประจําวันและกิจกรรมรับประทาน
อาหารกลางวัน ประเมินผลสําเร็จของ
การดําเ นินงาน คิดเปนรอยละ 65
นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 3 การ
เห็นคุณคาเพิ่มข้ึน รอยละ 45 2) ดาน
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น
ผลการสํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมี
ทักษะอันพึงประสงค รอยละ 33.33
หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรม
หน า เ ส าธงและกิ จกร รม เ ย่ี ยมบ าน
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิด
เปนรอยละ 92 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู
ใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ เพิ่มข้ึน
รอยละ 58.673) ดานจุดเดนจุดดอยของ
ตนเองผลการสํารวจกอนทําการวิ จัย
นักเรียนมีทักษะอันพึงประสงครอยละ
36.67 หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใช
กิ จกรรมการแข ง ขันกีฬา ประเ มิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอย
ละ 84 มีทักษะชีวิตอยูใน ระดับ 5 การ
มีคุณลักษณะ เพิ่มข้ึนรอยละ 47.33 4)
ด านคนพบความชอบความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ผลการสํารวจ

กอนทําการวิจัย นักเรียนมีทักษะอันพึง
ประสงค รอยละ38.33 หลังจากการจัด
กิจกรรมโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ ประเมินผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 66
นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน 3 การเห็น
คุณคา เพิ่มข้ึน รอยละ 27.67 5) ดาน
การวิพากษวิจารณและประเมินสภาพการ
รอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ีถูกตอง
ผลการสํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมี
ทักษะอันพึ งประสงค ร อยละ41.67
หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมเลา
ขาวและเหตุการณประจําวันและกิจกรรม
การใชหองอินเทอรเน็ตโรงเรียน ประเมิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอย
ละ 70 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ
4 การมีระบบ เพิ่มข้ึน รอยละ28.33
และ6)ดานเสนอทางออกของขอขัดแยงใน
กลุมเพื่อนดวยเหตุผลและขอเท็จจริงท่ี
ถูกตองและใชวิธีการเชิงบวกผลการ
สํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมีทักษะ
อันพึงประสงค รอยละ 43.33 หลังจาก
การจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมวันสําคัญ
และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ประเมิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอย
ละ 62 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ
3 เห็นคุณคา เพิ่มข้ึนรอยละ 18.67

อภิปรายผล
1. สภาพการดําเนินงานการ

เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานการณ
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ปจจุบันพบวา โรงเรียนเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินงานดานทักษะชีวิต
เน้ือหาของทักษะชีวิตยังสอดแทรกหรือ
บูรณาการรวมอยูในสาระการเรียนรู 8
สาระ และอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 20-21)
หนวยงานท่ีเกี่ยวของระดับนโยบายยังคง
เนนงานวิชาการเปนหลัก ผูมีสวนไดเสีย
จึงตองรวมมือกันในการเตรียมเด็กและ
เยาวชนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตให
พึ่ งพาตนเอง และเผชิญกับปญหา
เพื่อใหอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
สอดคลองกับ อมรวิชช นาครทรรพ,
(2551 : 12) ท่ีกลาววา การศึกษาเปน
กระบวนการท่ีสําคัญในการท่ีจะสรางเด็ก
และเยาวชนใหมีความรูความสามารถ มี
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ใน
สังคมปจจุบันและเปนตนทุนชีวิตสําหรับ
อนาคต จึ งต อ ง มีก า รป รับ เปลี่ ยน
กระบวนทัศนของการจัดการศึกษาเพื่อให
ตอบสนองกับความตองการท่ีจําเปนและ
เกิดประโยชนสูงสุดในการนําไปใชสําหรับ
การดํารงชีวิตของผูเรียน การศึกษากับ
ชีวิตควรเปนเร่ืองเดียวกันและไมควรแยก
ออกจากกันเพราะตางมีสวนสงเสริมและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนการเรียนท่ี
สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตมาก
ท่ีสุ ด และ เป นการ เ รี ยน รู ท่ี ผู เ รี ยน
สามารถนําไปใชไดจริงท่ีเรียกวามีทักษะ
ชีวิตเด็กไทยรุนใหมตองรูวิชาชีวิตจะตอง
มีทักษะชีวิตท่ีปลอดภัย เปนผูบริโภคท่ี
ชาญฉลาด เปนผูรูเทาทันสื่อ เปนคน

เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เปนคนท่ีมีจิตใจใฝสันติ

2. ผลการศึกษาข้ันตอนการ
ดําเนินการพบวา มีข้ันตอนท่ีสําคัญ 5
ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2 วางแผน
เพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ข้ันท่ี 3 การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4 การสังเกต
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและ
ข้ันท่ี 5สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล ตามองคประกอบทักษะชีวิต
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานท่ี เกี่ ยวของกับพฤติกรรม
ทักษะชีวิตท่ีคาดหวังตามชวงวัยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554
: 1) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของแครรและเค็มมิส (Carr &
Kemmis, 1986 :220-222) ท่ีผูวิจัยมี
สวนรวมในการวิ จัยในลักษณะท่ีเปน
ความรวมมือกันท้ังผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ตางมีสถานะท่ีเทาเทียมกันในการรวมคิด
รวมปฏิบัติและรวมกันประเมินผลการใช
วิธีวิจัยหลักท่ีนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ
หาคําตอบ สําหรับการวิจัยท่ีตองการหา
ความหมายและทําความเขาใจกับสิ่งท่ี
เกิดข้ึนตามมุมมองของผูถูกวิจัยซ่ึงเปน
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research) ซ่ึง
ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย
ไดแก ผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและ
ผูนําชุมชน ซ่ึงตอบสนองตอเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนการมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การ
วิ จั ย เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก ารแบบ มีส ว นร ว ม
กอใหเกิดผลดีหลายประการ สอดคลอง
กับงานวิ จัยของธงชาติ วงษสวรรค
(2554: 68) กลาวคือ 1) ทําให
วัตถุประสงคและขอคนพบมีความตรง
มาก ข้ึ น 2 ) ทํ า ใ ห ส าม า รถ ส ร า ง
นวัตกรรมใหม ๆ ในบริบทตาง ๆ ได
3) ทําใหเกิดความรวมมือมากข้ึนระหวาง
นักวิจัยและผูมีสวนไดเสีย 4) เนนใหผูมี
สวนรวมเห็นสิ่งจูงใจในทางบวก ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมในการเสริมสรางทักษะชีวิต
ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ผลการศึกษาท้ัง 6 ดาน ไดแก 1) ดาน
สรางความรวมมือและดําเนินงานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 2) ดานเห็น
คุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น
3) ดานจุดเดนจุดดอยของตนเอง 4)
ด านคนพบความชอบความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง5) ดานการ
วิพากษวิจารณและประเมินสภาพการ
รอบตัว ดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ี
ถูกตอง และ 6) ดานการเสนอทางออก
ของขอขัดแยงในกลุมเพื่อนดวยเหตุผล
และขอเท็จจริงท่ีถูกตองและใชวิธีการเชิง

บวก ประ เ มินผลสํ า เ ร็ จของการ
ดําเนินงานโดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ
73.16 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ
4 การมีระบบจะเห็นไดวาทักษะท่ีพึง
ประสงคของการวิจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ

1) ดานความเห็นใจผูอื่น
ท้ังน้ีในสังคมปจจุ บันนักเรียนมีความ
แตกตางระหวางบุคคลและรูวาทุกคนมี
คุณคาเห็นใจและยอมรับบุคคลท่ีมีปญหา
และเขาใจสภาพของสังคมมากข้ึน ทําให
การดําเนินชีวิตประจําวันอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัญชลี ภูมิจันทึก(2554 : 60) ท่ี
กลาววา ถาบุคคลท่ีเขาใจในจุดเดนจุด
ดอยของตนเองวาอะไรท่ีตนปรารถนาและ
ไมพึงปรารถนาจะทําใหเขาใจในความ
แตกตางของบุคคลอื่นของบุคคลอื่นจะมี
ความรูสึกเห็นใจบุคคลท่ีแตกตางจากเรา
ถึงแมเราจะไมคุนเคย  ซ่ึงจะชวยใหเรา
เขาใจและยอมรับความแตกตางของบุคคล
ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีทางสังคม

2) ทักษะอันพึงประสงค
ดานการมีวินัย  หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมใหเปนไปตามท่ีมุงหวัง  โดย
เกิดความสํานึกเปนคานิยมท่ีดีงาม  แต
ท้ังน้ีจะตองไมกระทําการใด  ๆ  อันเปน
ผลท่ีทําใหเกิดความยุงยากแกตนเองและ
บุคคลอื่นในอนาคต  จะตองเปนสิ่ง ท่ี
กอใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกตนเองและ
บุคคลอื่น  โดยไม ขัดตอระเบียบของ
สังคมและสิทธิของบุคคลอื่น  วินัยจึงเปน



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Journal of Education, Mahasarakham University Volume 9 Special Edition April 2015

352

สิ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาเด็ก  เพราะชวย
เติมความปรารถนาของเด็ กให เต็ ม
รวมท้ังการปรับตัวทางบุคลิกภาพอยางมี
ความสุข (Hurlock,  1964  : 393)
เ น่ืองจากวิ นัยคือ  การแสดงออกซ่ึง
คุณธรรมตาง  ๆ  มีหลักปจจัยสําคัญ
รวมกันท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมดานวินัยใน
ตนเอง  ดังท่ีนักจิตวิทยาไดสรุปลักษณะ
ของบุคคลท่ีมีวินัยในตนเองเอาไว  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของแสงวัน  ทอง
ทิพย (2554: 20)  กลาวถึงคุณลักษณะ
ท่ีสํ าคัญของผู ท่ี มี วิ นั ย ในตนเอง   มี
คุณลักษณะท่ีสําคัญไดแก  การมีระเบียบ
และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียน
หรือสังคม  สามารถควบคุมอารมณได  มี
ค ว า ม อ ด ท น ต ร ง ต  อ เ ว ล า มี ค ว า ม
รับผิดชอบมีความซ่ือสัตยและมีความเป
นผูนํา

ขอเสนอแนะ
ผลจากการวิจัย การเสริมสราง

ทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี

1 . ขอ เสนอแนะเพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยไปใช

1.1 ก า ร จัดกิ จก ร รม
พัฒนาผูเรียน ตองเปนการเรียนรูควบคู
ไปกลับการพัฒนาตนเองของผู เ รียน
สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ท่ีเนนผูเรียนไดปฏิบัติจริง
และเ รียนผานประสบการณ ในการ

เสริมสรางคุณลักษณะนิสัยท่ีดี เปน
พื้นฐานของการเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ
และของสังคมโลก

. 1.2 ผู เ รียนนักเรียนมี
บทบาท ในการวิเคราะหตนเอง และรวม
กิจกรรมตามความสมัครใจไดรูจักตนเอง
มีจิตอาสา สามารถปรับตัว มีทักษะทาง
สังคมและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ค รู ผู ส อ น นํ าผ ล ก ารดํ า เ นิ น ง าน ไ ป
พัฒนาการจัดการเ รี ยนรู ผู บ ริหาร
โรงเรียนนําขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนไป
ใช ในการกํ าหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียน หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1.3ผู บ ริ หา ร เป นผู มี
บทบาทในการกําหนดแผนการจัดกิจกรรม
ไวในหลักสูตรสถานศึกษาและใหทุกฝายมี
สวนรวม ช้ีแจง พัฒนาสงเสริม สราง
ความตระหนักใหกับบุคลากรและสราง
เ ค รื อ ข า ย ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ
แลกเปลี่ ยนเ รียนรู นิ เทศ ติดตาม
ประเมินผลและใหคําปรึกษา สรางขวัญ
กําลังใจ

2. ขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยในคร้ังตอไป

2.1 ควรศึกษาเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในระดับ
การศึกษาอื่น ท่ีจัดการศึกษาท้ังในระบบ
การศึกษา นอกระบบการศึกษา
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2.2. ควรศึกษาเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการใช
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนักเรียน
ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีโรงเรียนเคย
จัดอ ยู แล ว และ ใช วิ ธี ก ารประ เ มิน
พฤติกรรมนักเ รียนในรูปแบบอื่น ๆ

เพื่อใหมีความหลากหลาย และประเมิน
ไดตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด

2.3 ควรศึกษาเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัย
แบบอื่น ๆ และใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อใหไดผลการศึกษาในเชิงลึกมาก
ย่ิงข้ึน
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การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Enhancing Life Skills of Students at Basic Education Level
Using a Participatory Action Research.

ปานทอง อังคณิตย1 โกวิท วัชรินทรางกูร2 กระพัน ศรีงาน3

Pantong Angkhanit1, Kovit Vajarintarangoon2 ,Krapan Sri-ngan3

____________________________________________________________________
บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เพื่อเสริมสรางทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีสวนรวมและ 3) เพื่อศึกษาผลการ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน 4 องคประกอบ คือ
1) ความตระหนักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 2) การคิดวิเคราะหตัดสินใจและ
แกปญหาอยางสรางสรรค 3) การจัดการกับอารมณและความเครียด 4) การสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่นการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีระดมความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหวยพลวง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเสริมสราง
ทักษะชีวิตนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
กลุมตัวอยางไดจากการเลือกประชากรแบบเจาะจงจากกลุมเปาหมาย 6 กลุม ไดแก
ผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง และผูนําชุมชน
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1) แบบสํารวจ 2) แบบบันทึกการประชุม
3) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 4) แบบบันทึกการสนทนากลุมและ 5) แบบการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนแบบมีสวนรวมระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือน ตุลาคม
พ.ศ.2556 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา
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ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี
1. สภาพการดําเนินงานการเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานการดําเนินงานดานการเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงานดานทักษะชีวิต เน้ือหาของทักษะชีวิตยังสอดแทรกหรือ
บูรณาการรวมอยูในสาระการเรียนรู 8 สาระ และอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงไดแก
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ระดับนโยบายยังคงเนนงานวิชาการเปนหลัก ผูมีสวนไดเสียจึงตองรวมมือกันในการเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตใหพึ่งพาตนเอง และเผชิญกับปญหา เพื่อให
อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข

2. การเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีกระบวนการในการเสริมสรางทักษะชีวิต ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน
คือ ข้ันท่ี 1ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2 วางแผนเพื่อกําหนดกลวิธี
สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานข้ันท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4
การสังเกตความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและข้ันท่ี 5 สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล

3. ผลของการเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา 1) ดานสรางความรวมมือ
และดําเนินงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ
65 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 3 การเห็นคุณคา 2) ดานเห็นคุณคาและภาคภูมิใจใน
ตนเองและผูอื่น ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 92 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู
ใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ 3) ดานจุดเดนจุดดอยของตนเองผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 84 มีทักษะชีวิตอยูใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ 4) ดาน
คนพบความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิด
เปนรอยละ 66 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน 3 การเห็นคุณคา 5) ดานการวิพากษวิจารณ
และประเมินสภาพการรอบตัว ดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ีถูกตองผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 70 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 4 การมีระบบและ
6) ดานเสนอทางออกของขอขัดแยงในกลุมเพื่อนดวยเหตุผลและขอเท็จจริงท่ีถูกตองและใช
วิธีการเชิงบวกผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 62 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน
ระดับ 3 เห็นคุณคา

คําสําคัญ : การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน, ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to examine the

implementation of promoting students’ life skills at basic education level in
order 2) to enhance their life skills by using participatory action research
and 3) to find out the effects of enhancing life skills of students at basic
education level in four components, including 1) Self - awareness and
Empathy 2) Critical and creative thinking and Decision making and problem
solving 3) Coping with emotion and stressors, and 4) Interpersonal skills.The
qualitative research methodology was applied among stakeholders whose
decisions on school management were examined using participatory action
research to promote life skills of students at basic education level of Ban
Huaypluang School in Chaiyaphum Province. Purposive Sampling technique
was used to select people from six target groups: teachers, students,
administrators, a school board, parents, and community leaders. The
instruments usedfor data collection in this research were 1) a survey 2)
minutes of meeting 3) a structured interview 4) focus group discussion, and
5) participant observation. The study was implemented from October 2013
through September 2014. The data were analyzed by content analysis.

The research findings were as follows:
1. The current state of enhancing students’ life skills at basic

education level. It was found that the school was the primary agency in
the implementation of students’ life skills. All 8 topics of life skills were
also fielded or integrated into core curriculum and also in the student
development activities, including counselling activities, student activities, and
outreach activities. Organizations involved in policy remain primarily
academic. Therefore, relevant stakeholders have to collaborate to prepare
children and youths with life skills to become self-reliant lifestyle and to
cope with problems in order to enjoy their happy life.

2. Enhancing life skills of students at basic education level. The
process of enhancing life skills consists of 5 key steps: 1) study and
analyze the current problems 2) make plans in order to determine
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strategies to drive operations 3) follow the implementation of the action plan
4) observe the progress of the events performed and 5) reflect the results
of the implementation and make conclusions.

3. The influence of enhancing life skills of students at basic
education level using participatory action research. The results of the study
revealedthat 1) the aspect of partnerships and operations, students joined with
others happily doing activities of daily duty cleaning and having lunch together.
The results of the implementation accounted for 65 percent. The life skill of
students was at level 3 of Self-esteem. 2) the aspect of self- awareness and
empathy, national flag assembly activities and home visits were used to
promote students’ life skills. The success of the implementation accounted
for 92 percent. The life skill of students was at level 5of Desired
characteristics.3) the aspect of strengths and weaknesses, sports events were
used and the successful outcome of the implementation accounted for 84
percent. The life skill of students was at level 5of Desired characteristics.4) the
aspect of self-discovery of preferences and abilities, movements to rhythmic
activity were operated. The results of the implementation accounted for 66
percent. The life skill of students was at level 3of Self-esteem.5) the aspect
of criticism and environmental impact assessments with rational and accurate
information, the use of news-telling about everyday activities and events of
the day was operated as well as the use of the school Internet. The
results of the implementation accounted for 70 percent. The life skill of
students was at level 4of Systematic problem solving and decision making and
6) the aspect of negotiation for solving or reducing problems and conflicts in a
group of friends using positive approach. The activities were put emphasis on
teamwork, including important events, boy scouts, and girl guides. The result of
the implementation was 62 percent. The life skill of students was at level 3of
Self-esteem.

Key words : Enhancing life skill of students, Basic education level,
Participatory action research
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บทนํา
สภาพสังคมในทศวรรษใหมเปน

ยุคของความเร็ว และความล้ําสมัยของ
เทคโนโลยีการสื่อสารการมีวิถีชีวิตยุค
ใหมตองดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณ
ซ่ึงจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
มากน่ีเอง ไดสงผลกระทบตอเด็กในวัย
เรียนท้ังการดําเนินชีวิตทามกลางกระแส
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการ
เผชิญสิ่งย่ัวยุหรือตัวแบบท่ีไมเหมาะสม
ตาง ๆ รอบตัว กอใหเกิดปญหาเด็ก
และเยาวชนอยางมากท้ังปญหาดานการ
ปรับตัว ปญหาดานอารมณและจิตใจ
ปญหาสุขภาพ ปญหาความรุนแรง
ปญหาเด็กติดเกม ปญหายาเสพติด
ปญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็ก
แล ะ เ ย าวชน ท่ี มี ทั กษะ ชี วิ ต ต่ํ า ข าด
ภูมิคุมกันทางสังคมท่ีดี เม่ือจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไปแลวอาจเปนคนท่ีไมประสบ
ผลสําเร็จในชีวิต มีปญหาทางอารมณ
จิตใจและมีความขัดแยงในชีวิตไดงาย
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2555 : 1) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542ไดกําหนด
สาระสําคัญท่ีสงผลตอนักเรียน ในหมวด
1 มาตรา 6 ไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อการพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษย ท่ี สมบู รณ ท้ั ง ร า งกาย จิต ใจ
สติ ปญญา คว าม รู แ ล ะคุณธ รรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2542 :
3) และในหมวด4 มาตรา 24 (4) และ
( 6) ให สถานศึ กษาและหน วย งาน ท่ี
เกี่ ยวขอ ง จัดการ เ รียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกัน อีก ท้ัง ยัง มีการ
ประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
( ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร , 2 5 4 2 :8 )
การศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญใน
การท่ีจะสรางเด็กและเยาวชนใหมีความรู
ความสามารถ มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิต การศึกษากับชีวิตควรเปน
เร่ืองเดียวกันและไมควรแยกออกจากกัน
เพราะตางมีสวนสงเสริมและสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน เปนการเรียนท่ีสอดคลองกับ
ความเปนจริงของชีวิตมากท่ีสุด และเปน
การเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชได
จริง (อมรวชิช นาครทรรพ,2551: 2)

แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทักษะชีวิต
เปนความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการ
กับปญหาตาง ๆ รอบตัวในสภาพสังคม
ปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไดกํ าหนดองคประกอบทักษะชีวิต ท่ี
สําคัญไว 4 องคประกอบดังน้ี คือ 1)
การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
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และผูอื่น 2) การคิดวิเคราะหตัดสินใจ
และแกปญหาอยางสรางสรรค 3) การ
จัดการกับอารมณและความเครียด และ
4) การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น
(ทักษะชีวิต, 2556 : ออนไลน) การ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน จึง
เ ป น ก า ร พั ฒ น า ใ ห เ ป น บุ ค ค ล ท่ี มี
คุณลักษณะอันพึ งประสงค โดยผ าน
กระบวนการทางการศึกษา โรงเรียนใน
ฐานะท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอน ในระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได
ตระหนักในปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
แต อย า ง ไ รก็ ต าม การดํ า เ นินการ
เสริมสรางทักษะชีวิตท่ีผานมายังขาด
ประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากการสํารวจ
ขอมูลเบ้ืองตนของโรงเรียนบานหวย
พลวง (2555 : 12) พบวา ครอบครัว
นักเรียนจํานวนมากหยาราง ครอบครัว
สวนใหญมีปญหาดานเศรษฐกิจ นักเรียน
อาศัยอยูกับญาติ นักเรียนหลายคนสุม
เสี่ยงในเร่ืองยาเสพติด การเลนการพนัน
และการติดเกม เปนตนการเสริมสราง
ทักษะชีวิตของนักเรียนใหมีประสิทธิผล
ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลาย
ฝาย ซ่ึงบุคคลเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
จะตองสงเสริมสนับสนุนและลดประเด็น
ปญหาสําคัญท่ีเขามาคุกคามชีวิต และ
ชวยใหปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิผลซ่ึงจากผลการวิจัย
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
ไพศาล ม่ันอก (2557 :113) ไดศึกษา
เร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กของ
นักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
พบวาหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด วยกล ยุทธ ท้ั ง 5 กล ยุทธ โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน
ไดแก 1) การมีความซ่ือสัตยสุจริต 2)
การ มีความขยันอดทน 3 ) การ มี
สติปญญา และ 4) การมีความเพียร
ซ่ึงจะชวยเสริมสรางการดําเนินชีวิตใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสวนตัว
ดานครอบครัว ดานสังคมและกลุมเพื่อน
ใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน(สกล วร
เจริญศรี, 2550 : 23)

ผู วิ จั ย ใ น ฐ า น ะ หั ว ห น า
สถานศึกษาไดตระหนักถึงปญหาและ
ความสําคัญในภาระหนาท่ี จึงมีแนวคิดท่ี
จะเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเ รียน
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พื้ น ฐ าน โ ด ย
ประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action
Research : PAR) สรางการมีสวนรวม
ของผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและ
ผูนําชุมชน ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียนไดตรง
ตามสภาพปจ จุ บันปญหาและความ
ตองการอยางแทจริง ซ่ึงจะเปนประโยชน
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต
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สามารถดําเนินชีวิตไดเหมาะสมกับสภาพ
ของสังคมในปจจุบันอยางมีความสุข

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานการเสริมสรางทักษะชีวิตของ
นักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

2. เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต
ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แบบมีสวนรวม

3. เพื่อศึกษาผลการเสริมสราง
ทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา

1. กระบวนการวิจัย วิจัยเร่ือง
การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research: PAR)โดยผูวิจัยได
ประยุกตใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ตามแนวคิดของเคมมิส
และแม็คแท็กการท (Kemmis&
McTaggart, 1988:11-15) ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ระยะคือ 1) ระยะกอน
ดําเนินการศึกษาบริบทและวิ เคราะห
สภาพปจจุบันปญหาของพื้นท่ีศึกษาและ
2) ระยะดําเนินการประยุกตใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

2. พื้นท่ีศึกษาคือ โรงเรียน
บานหวยพลวง ตําบลโอโล อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต
2
ประชากรและกลุมเปาหมาย

ผูวิจัยไดเชิญชวนผูรวมวิจัยซ่ึง
เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการวิจัย
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี คือ 1) เปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนในการสงเสริม
สนับสนุนและรวมปฏิบัติกิจกรรมและ 2)
ส มั ค ร ใ จ เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
ประกอบดวย

กลุมผูรวมวิจัย จํานวน 5
คน ประกอบดวย 1) ผูวิจัย จํานวน 1
คน 2) ครูหั วหน ากิ จการนักเ รียน
จํ านวน 1 คน 3) ค รูประ จํ า ช้ั น
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 3 คน

ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร
เสริมสรางทักษะชีวิต เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1- 6 โรงเรียนบาน
หวยพลวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 74
คน

กลุมผูใหขอมูล จํานวน 45
คน ประกอบดวย 1) ผูบริหาร จํานวน
1 คน 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี
4-6 จํานวน 20 คน ท่ีมีผลการประเมิน
ความสามารถการพัฒนาผู เ รียนดาน
ทักษะชีวิตของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับไมผาน
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(ไดคะแนนระหวาง 0-14 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) และสามารถ
อานออกเขียนไดและยินดีใหความรวมมือ
ในโครงการวิจัยโดยเลือกกลุมเปาหมาย
แบบเจาะจง 3) กลุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงจํานวน 2 คน คือ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของ
ผูนําชุมชน 4) กลุมผูปกครอง จํานวน
20 คน โดยเปนผูปกครองของนักเรียน
ในขอ 2 และ 5) กลุมผู นําชุมชน
จํานวน 2 คนไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง คือผูใหญบานในเขตบริการของ
โรงเรียนบานหวยพลวง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มี 5
ประเภท ประกอบดวย

1.แบบสํารวจ จํานวน 1
ฉบับลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบ
สํารวจเพื่อการวิจัย สําหรับนักเรียน
เ ร่ืองการ เส ริมสร า ง ทักษะ ชีวิ ตของ
นักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี 2
ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว
นักเรียน ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็น

2. แบบบันทึกการประชุม
จํานวน 1 ฉบับลักษณะของเคร่ืองมือ
เปนแบบสําหรับใชบันทึกการประชุมของ
กลุมผูรวมวิจัยและกลุมผูใหขอมูล

3. แบบสัมภาษณจํานวน 6
ฉบับลักษณะของเค ร่ืองมือเปนแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย
1) แบบสัมภาษณ สําหรับผูบริหาร
2) แบบสัมภาษณ สําหรับครู 3) แบบ
สัมภาษณ สําหรับผูปกครอง 4) แบบ
สั มภาษณ สํ าห รับคณะกร รมการ
สถานศึ กษา ข้ันพื้ น ฐ าน 5 ) แบบ
สัมภาษณ สําหรับผู นํา ชุมชน และ
6) แบบสัมภาษณ สําหรับนักเรียน

4. แบบบันทึกการสนทนา
กลุม จํานวน 1 ฉบับ ลักษณะของ
เคร่ืองมือเปนแบบสําหรับบันทึกการ
สนทนากลุมผูใหขอมูล

5. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนจํานวน 11 ฉบับ
ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสังเกต
พฤติ ก รรม นัก เ รียนแบบมีส วนร วม
ประกอบดวย 1) แบบบันทึกการสังเกต
กิจกรรมเวรรักษาความสะอาด 2) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมรับประทาน
อาหาร 3) แบบบันทึกการสั ง เกต
กิจกรรมหนาเสาธง 4 ) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมเย่ียมบาน 5 ) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมแขงขันกีฬา
กรณีเปนผูชมการแขงขัน 6 ) แบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมแขงขันกีฬา
กรณีเปนผูแขงขัน 7) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ 8) แบบบันทึกการสั ง เกต
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กิจกรรมเลาขาวและเหตุการณประจําวัน
9) แบบบันทึกการสังเกตกิจกรรมใชหอง
ศูนยอินเทอรเน็ต 10) แบบบันทึกการ
สังเกตกิจกรรมวันสําคัญ 11) แบบ
บัน ทึ ก ก า รสั ง เ ก ต กิ จ ก ร รม ลู ก เ สื อ
เนตรนารี

วิธีการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ตลอดจนการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีต างๆ และการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ โดยนําเสนอ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความเท่ียงตรงเชิง
เ น้ือหา ความถูกตองเหมาะสมตาม
โครงสราง และภาษา ปรับปรุงแกไข
ต า ม คํ า แ น ะ นํ า อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ และนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคลอง ความถูกตองเหมาะสม
จากน้ันแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนการวิจัย
การวิ จัยคร้ังน้ี เปนการวิจัย

เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแบงออกเปน 2
ระยะ ดังน้ี

ระยะท่ี 1 กอนดําเนินการ
ผูวิ จัยและผู รวมวิ จัยศึกษาบริบทและ
วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของพื้นท่ี

ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาขอมูล
เบ้ืองตนจากเอกสารเพื่อการวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา สาเหตุของปญหา
จากแหลงขอมูลทุติยภู มิและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและใชเทคนิควิธีการ
สํารวจ การประชุม และการสัมภาษณ
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ระยะท่ี 2 ระยะดําเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสนทนากลุม
และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน มี
กระบวนการเสริมสรางทักษะชีวิต ซ่ึง
ประกอบด วย ข้ันตอน ท่ีสํ าคัญ 5
ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 นําขอมูลท่ีได
จากระยะท่ี 1 มาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานข้ันท่ี 2 วางแผนเพื่อกําหนด
กล วิ ธี สํ า คั ญ ใ นก าร ขั บ เ คลื่ อ นก า ร
ดําเนินงานข้ันท่ี 3 การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ งานข้ันท่ี 4 การสังเกต
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและข้ัน
ท่ี 5 สะทอนผลการดําเนินงานสรุปผล
และรายงานผล โดยผูวิจัยไดการเก็บ
รวบรวมข อ มู ลหลั ง ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจากแบบสํารวจ
แบบประชุมแบบสัมภาษณ แบบบันทึก
ก า ร ส น ท น า ก ลุ ม แ ล ะ แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมนักเรียน เขียนเปนบันทึก
รายงานผลการดําเนินงาน
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การดําเนินการวิจัย ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 สรุปเปนแผนภาพ ดังน้ี

ระยะท่ี 1 กอนดําเนินการ
การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน
จากเอกสารเพื่อการ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน
ปญหา สาเหตุของปญหา
จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
และเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  เพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. การศึกษาขอมูลและบริบทของสถานศึกษา
    1.1 รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2555
    1.2 รายงานผลการประเมินจากสํานักงานรับรอง
คุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ปการศึกษา 2555
    1.3 รายงานผลการประเมินสมรรถนะท่ีสําคัญ
ของนักเรียน ปการศึกษา 2555
   1.4 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานทักษะชีวิต
ปการศึกษา 2555
2. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาของสถานศึกษา
3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
3.1 ทักษะชีวิต
   3.2 การเสริมสรางทักษะชีวิต
 3.3 การบริหารแบบมีสวนรวม
   3.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ระยะท่ี 2  ดําเนินการ
ประยุกตใชการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม(Participatory Action
Research : PAR)
ตามแนวคิดของเคมมิส และ
เม็คแท็กการท (Kemmis. &
McTaggart.  1988)

แบงการดําเนินการออกเปน 5 ข้ัน
ข้ันท่ี  1  นําขอมูลท่ีไดจากระยะท่ี 1 มาใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ
ข้ันท่ี 2  วางแผนเพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการ ขับเคลื่อน
การดําเนินงาน (P)
ข้ันท่ี  3  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (A)
ข้ันท่ี 4การสังเกตความกาวหนาของการจัดกิจกรรม(O)
ข้ันท่ี 5 สะทอนผลการดําเนินงาน สรุปผล
และรายงานผล (R)
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ภาพที่ 1  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  การสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน  ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ท่ีมา :เคมมิส  และแม็คแท็กการท
(Kemmis  &  McTaggart, 1988)

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังน้ี

1. นําขอมูลท่ีรวบรวมได
จาก การสํารวจ การประชุม การ
สัมภาษณ การสนทนากลุมและการ
สังเกต มาวิเคราะหโดยยึดหลักสามเสา
(Triangulation) ท้ัง 3 ดาน คือ ดาน
ขอมูล (Data Triangulation) จาก
แหลงขอมูลของผูใหขอมูล ไดแก กลุมผู
รวมวิจัยและกลุมผูใหขอมูล ดานผูวิจัย
(Investigator Triangulation) โดยการ
เก็บขอมูลจากผูรวมวิจัยหลายคน และ
ด า น วิ ธี ก า ร ( Methodological
Triangulation) โดยการใชขอ มูลจาก
เค ร่ือง มือต า ง ๆ จากการดํ า เ นิน
กิจกรรมในแตละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ

2. นําขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจ การประชุม การสัมภาษณ การ
สนทนากลุมและการสังเกต มาเช่ือมโยง
เรียบเรียงในเชิงพรรณนาวิเคราะห

3. นําขอมูลท่ีไดจากแบบ
ประเมินการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม
ของแผนปฏิบัติการมาตรวจสอบความ
ถูกตอง และใหคะแนนตามเกณฑ แลว
หาคาเฉลี่ย โดยมีเกณฑการใหคะแนน
และการแปลคะแนน

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิ จัยใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห
ขอมูล  ดังน้ี  รอยละ (percentage)
2) คาเฉลี่ย (Mean) และ 3) รอยละ
ความกาวหนา

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสภาพการ

ดํ า เ นิ น ง า น พ บ ว า โ ร ง เ รี ย น เ ป น
หนวยงานหลักในการดําเนินงานดาน
ทักษะชีวิต เน้ือหาของทักษะชีวิตยัง
สอดแทรกหรือบูรณาการรวมอยูในสาระ
การเรียนรู 8 สาระ และอยูในกิจกรรม
พัฒนาผู เ รียน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ระดับนโยบายยังคงเนนงานวิชาการเปน
หลัก ผูมีสวนไดเสียจึงตองรวมมือกันใน
การเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีทักษะใน
การดําเนินชีวิตใหพึ่งพาตนเอง และ
เผชิญกับปญหา เพื่อใหอยูรวมกับสังคม
ไดอยางมีความสุข

2. ผลการศึกษาข้ันตอนการ
ดําเนินการพบวา มี ข้ันตอนท่ีสําคัญ
5 ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2 วางแผน
เพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ข้ันท่ี 3 การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4 การสังเกต

ปานทอง อังคณิตย 9
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ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและ
ข้ันท่ี 5 สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล

3. ผลการประเมินการจัด
กิจกรรม 1) ดานสรางความรวมมือและ
ดําเนินงานรวมกับผูอื่น ผลการสํารวจกอน
ทําการวิ จัย นักเ รียนมี ทักษะอันพึ ง
ประสงค รอยละ 20 หลังจากการจัด
กิจกรรมโดยใชกิจกรรมเวรทําความ
สะอาดประจําวันและกิจกรรมรับประทาน
อาหารกลางวัน ประเมินผลสําเร็จของ
การดําเ นินงาน คิดเปนรอยละ 65
นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ 3 การ
เห็นคุณคาเพิ่มข้ึน รอยละ 45 2) ดาน
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น
ผลการสํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมี
ทักษะอันพึงประสงค รอยละ 33.33
หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรม
หน า เ ส าธงและกิ จกร รม เ ย่ี ยมบ าน
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิด
เปนรอยละ 92 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู
ใน ระดับ 5 การมีคุณลักษณะ เพิ่มข้ึน
รอยละ 58.673) ดานจุดเดนจุดดอยของ
ตนเองผลการสํารวจกอนทําการวิ จัย
นักเรียนมีทักษะอันพึงประสงครอยละ
36.67 หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใช
กิ จกรรมการแข ง ขันกีฬา ประเ มิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปน
รอยละ 84 มีทักษะชีวิตอยูใน ระดับ 5
การมีคุณลักษณะ เพิ่มข้ึนรอยละ 47.33
4) ดานคนพบความชอบความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ผลการสํารวจ

กอนทําการวิจัย นักเรียนมีทักษะอันพึง
ประสงค รอยละ 38.33 หลังจากการจัด
กิจกรรมโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ ประเมินผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 66
นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูใน 3 การเห็น
คุณคา เพิ่มข้ึน รอยละ 27.67 5) ดาน
การวิพากษวิจารณและประเมินสภาพการ
รอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ีถูกตอง
ผลการสํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมี
ทักษะอันพึ งประสงค ร อยละ41.67
หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมเลา
ขาวและเหตุการณประจําวันและกิจกรรม
การใชหองอินเทอรเน็ตโรงเรียน ประเมิน
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิดเปนรอย
ละ 70 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ
4 การมีระบบ เพิ่มข้ึน รอยละ28.33
และ 6) ดานเสนอทางออกของขอ
ขัดแยงในกลุมเพื่อนดวยเหตุผลและ
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองและใชวิธีการเชิงบวก
ผลการสํารวจกอนทําการวิจัย นักเรียนมี
ทักษะอันพึงประสงค รอยละ 43.33
หลังจากการจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมวัน
สําคัญและกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน คิด
เปนรอยละ 62 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู
ในระดับ 3 เห็นคุณคา เพิ่มข้ึนรอยละ
18.67

อภิปรายผล
1. สภาพการดําเนินงานการ

เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับ
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การศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานการณ
ปจจุบันพบวา โรงเรียนเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินงานดานทักษะชีวิต
เน้ือหาของทักษะชีวิตยังสอดแทรกหรือ
บูรณาการรวมอยู ในสาระการเ รียนรู
8 สาระ และอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 20-21)
หนวยงานท่ีเกี่ยวของระดับนโยบายยังคง
เนนงานวิชาการเปนหลัก ผูมีสวนไดเสีย
จึงตองรวมมือกันในการเตรียมเด็กและ
เยาวชนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตให
พึ่ งพาตนเอง และเผชิญกับปญหา
เพื่อใหอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
สอดคลองกับ อมรวิชช นาครทรรพ,
(2551 : 12) ท่ีกลาววา การศึกษาเปน
กระบวนการท่ีสําคัญในการท่ีจะสรางเด็ก
และเยาวชนใหมีความรูความสามารถ มี
ทักษะท่ี จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต
ในสังคมปจจุ บันและเปนตนทุนชีวิต
สําหรับอนาคต จึงตองมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนของการจัดการศึกษาเพื่อให
ตอบสนองกับความตองการท่ีจําเปนและ
เกิดประโยชนสูงสุดในการนําไปใชสําหรับ
การดํารงชีวิตของผูเรียน การศึกษากับ
ชีวิตควรเปนเร่ืองเดียวกันและไมควรแยก
ออกจากกันเพราะตางมีสวนสงเสริมและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนการเรียนท่ี
สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิตมาก
ท่ีสุ ด และ เป นการ เ รี ยน รู ท่ี ผู เ รี ยน
สามารถนําไปใชไดจริงท่ีเรียกวามีทักษะ
ชีวิตเด็กไทยรุนใหมตองรูวิชาชีวิตจะตอง
มีทักษะชีวิตท่ีปลอดภัย เปนผูบริโภคท่ี

ชาญฉลาด เปนผูรูเทาทันสื่อ เปนคน
เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เปนคนท่ีมีจิตใจใฝสันติ

2. ผลการศึกษาข้ันตอนการ
ดําเนินการพบวา มีข้ันตอนท่ีสําคัญ 5
ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหา ข้ันท่ี 2 วางแผน
เพื่อกําหนดกลวิธีสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ข้ันท่ี 3 การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานข้ันท่ี 4 การสังเกต
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมและ
ข้ันท่ี 5 สะทอนผลการดําเนินงานและ
สรุปผล ตามองคประกอบทักษะชีวิต
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานท่ี เกี่ ยวของกับพฤติกรรม
ทักษะชีวิตท่ีคาดหวังตามชวงวัยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554
: 1) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของแครรและเค็มมิส (Carr &
Kemmis, 1986 :220-222) ท่ีผูวิจัยมี
สวนรวมในการวิ จัยในลักษณะท่ีเปน
ความรวมมือกันท้ังผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ตางมีสถานะท่ีเทาเทียมกันในการรวมคิด
รวมปฏิบัติและรวมกันประเมินผลการใช
วิธีวิจัยหลักท่ีนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ
หาคําตอบ สําหรับการวิจัยท่ีตองการหา
ความหมายและทําความเขาใจกับสิ่งท่ี
เกิดข้ึนตามมุมมองของผูถูกวิจัยซ่ึงเปน
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research)
ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย
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ไดแก ผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและ
ผูนําชุมชน ซ่ึงตอบสนองตอเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ .ศ . 2542 และ ท่ีแก ไ ข เพิ่ ม เติ ม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนการมี
สวนรวมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
กอใหเกิดผลดีหลายประการ สอดคลอง
กับงานวิ จัยของธงชาติ วงษสวรรค
(2554: 68) กลาวคือ 1) ทําให
วัตถุประสงคและขอคนพบมีความตรง
มาก ข้ึ น 2 ) ทํ า ใ ห ส าม า รถ ส ร า ง
นวัตกรรมใหม ๆ ในบริบทตาง ๆ ได
3) ทําใหเกิดความรวมมือมากข้ึนระหวาง
นักวิจัยและผูมีสวนไดเสีย 4) เนนใหผูมี
สวนรวมเห็นสิ่งจูงใจในทางบวก ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมในการเสริมสรางทักษะชีวิต
ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ผลการศึกษาท้ัง 6 ดาน ไดแก 1) ดาน
สรางความรวมมือและดําเนินงานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 2) ดานเห็น
คุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น
3 ) ด าน จุด เด น จุ ดด อยของตนเอง
4) ดานคนพบความชอบความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง 5) ดานการ
วิพากษวิจารณและประเมินสภาพการ
รอบตัว ดวยหลักเหตุผลและขอมูลท่ี
ถูกตอง และ 6) ดานการเสนอทางออก
ของขอขัดแยงในกลุมเพื่อนดวยเหตุผล

และขอเท็จจริงท่ีถูกตองและใชวิธีการ
เชิงบวก ประเมินผลสําเ ร็จของการ
ดําเนินงานโดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ
73.16 นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในระดับ
4 การมีระบบจะเห็นไดวาทักษะท่ีพึง
ประสงคของการวิจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ

1) ดานความเห็นใจผูอื่น
ท้ังน้ีในสังคมปจจุ บันนักเรียนมีความ
แตกตางระหวางบุคคลและรูวาทุกคนมี
คุณคาเห็นใจและยอมรับบุคคลท่ีมีปญหา
และเขาใจสภาพของสังคมมากข้ึน ทําให
การดําเนินชีวิตประจําวันอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัญชลี ภูมิจันทึก(2554 : 60)
ท่ีกลาววา ถาบุคคลท่ีเขาใจในจุดเดนจุด
ดอยของตนเองวาอะไรท่ีตนปรารถนาและ
ไมพึงปรารถนาจะทําใหเขาใจในความ
แตกตางของบุคคลอื่นของบุคคลอื่นจะมี
ความรูสึกเห็นใจบุคคลท่ีแตกตางจากเรา
ถึงแมเราจะไมคุนเคย  ซ่ึงจะชวยใหเรา
เขาใจและยอมรับความแตกตางของบุคคล
ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีทางสังคม

2) ทักษะอันพึงประสงค
ดานการมีวินัย  หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมใหเปนไปตามท่ีมุงหวัง  โดย
เกิ ดความสํ า นึกเปนค า นิยมท่ีดี ง าม
แต ท้ั ง น้ี จะต อ งไมกระ ทําการใด   ๆ
อันเปนผลท่ีทําใหเกิดความยุงยากแก
ตนเองและบุคคลอื่นในอนาคต  จะตอง
เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองแก
ตนเองและบุคคลอื่ น  โดยไม ขัดตอ
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ระเบียบของสังคมและสิทธิของบุคคลอื่น
วินัยจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาเด็ก
เพราะชวยเติมความปรารถนาของเด็กให
เต็ม  รวมท้ังการปรับตัวทางบุคลิกภาพ
อยางมีความสุข (Hurlock,  1964  :
393) เน่ืองจากวินัยคือ  การแสดงออก
ซ่ึงคุณธรรมตาง  ๆ  มีหลักปจจัยสําคัญ
รวมกันท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมดานวินัยใน
ตนเอง  ดังท่ีนักจิตวิทยาไดสรุปลักษณะ
ของ บุคคล ท่ี มี วิ นั ย ในตนเอง เอ าไว
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของแสงวัน  ทอง
ทิพย (2554: 20)  กลาวถึงคุณลักษณะ
ท่ี สํ า คั ญ ข อ ง ผู ท่ี มี วิ นั ย ใ น ต น เ อ ง
มีคุณลักษณะ ท่ีสํ าคัญได แก   การ มี
ระเบียบและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของ
โรงเรียนหรือสังคม  สามารถควบคุม
อารมณได  มีความอดทนตรงตอเวลามี
ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย และมี
ความเปนผูนํา

ขอเสนอแนะ
ผลจากการวิจัย การเสริมสราง

ทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี

1 . ขอ เสนอแนะเพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยไปใช

1.1 ก า ร จัดกิ จก ร รม
พัฒนาผูเรียน ตองเปนการเรียนรูควบคู
ไปกลับการพัฒนาตนเองของผู เ รียน
สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ท่ีเนนผูเรียนไดปฏิบัติจริง

และเ รียนผานประสบการณ ในการ
เ ส ริ ม ส ร า ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ นิ สั ย ท่ี ดี
เปนพื้นฐานของการเปนพลเมืองท่ีดีของ
ชาติและของสังคมโลก

. 1.2 ผู เ รียนนักเรียนมี
บทบาท ในการวิเคราะหตนเอง และรวม
กิจกรรมตามความสมัครใจไดรูจักตนเอง
มีจิตอาสา สามารถปรับตัว มีทักษะทาง
สังคมและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ค รู ผู ส อ น นํ าผ ล ก ารดํ า เ นิ น ง าน ไ ป
พัฒนาการจัดการเ รี ยนรู ผู บ ริหาร
โรงเรียนนําขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนไป
ใช ในการกํ าหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียน หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1.3ผู บ ริ หา ร เป นผู มี
บทบาทในการกําหนดแผนการจัดกิจกรรม
ไวในหลักสูตรสถานศึกษาและใหทุกฝายมี
สวนรวม ช้ีแจง พัฒนาสงเสริม สราง
ความตระหนักใหกับบุคลากรและสราง
เ ค รื อ ข า ย ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ
แลกเปลี่ ยนเ รียนรู นิ เทศ ติดตาม
ประเมินผลและใหคําปรึกษา สรางขวัญ
กําลังใจ

2. ขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยในคร้ังตอไป

2.1 ควรศึกษาเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในระดับ
การศึกษาอื่น ท่ีจัดการศึกษาท้ังในระบบ
การศึกษา นอกระบบการศึกษา
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2.2. ควรศึกษาเ ร่ืองการ
เสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการใช
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนักเรียน
ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีโรงเรียนเคย
จัดอ ยู แล ว และ ใช วิ ธี ก ารประ เ มิน
พฤติกรรมนักเ รียนในรูปแบบอื่น ๆ

เพื่อใหมีความหลากหลาย และประเมิน
ไดตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด

2.3 ค ว ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง
การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชการวิจัย
แบบอื่น ๆ และใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อใหไดผลการศึกษาในเชิงลึกมาก
ย่ิงข้ึน
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