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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพ ความคาดหวัง และ      

ความตอ้งการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา 2) พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ  3) ศึกษาผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษา โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนอนุบาลภูพาน 

โรงเรียนหนองผอืเทพนิมติ โรงเรียนศิริราษฎรว์ิทยาคาร โรงเรยีนบ้านดงหลวง โรงเรียน

บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร จ านวน 601 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 โดยวิธีการ

สุ่มอย่างงา่ย เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบทักษะชีวติ แบบวัดเจตคติของ

นักเรียน ด าเนินการวิจัย โดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการ

ทดลอง สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน          

สถิตทิดสอบที (t – test) ชนิด Dependent Samples t-test  และ One Sample t-test  

 ผลการวิจัยพบว่า 

     1. ผลการศกึษาสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ

ทักษะชีวติของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ทักษะชีวติที่ต้องมีการ

พัฒนาอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คอื 1) ด้านการจัดการกับอารมณ ์2) ด้านความคิด

วิเคราะห์ และ 3) ด้านการแก้ปัญหา 

  2. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ ที่พัฒนาขึน้มอีงค์ประกอบ ดังนี ้           

1) ความน า 2) แนวคิด/ทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลักการของกิจกรรม 4) จุดมุง่หมายของ

กิจกรรม 5) โครงสร้างเนื้อหาของกิจกรรม  6) กิจกรรมการเรยีน และ7) การวัดและ

ประเมินผล ซึ่งโครงสรา้งเนื้อหาของหลักสูตร ม ี4 หนว่ยการเรียนรู้ คือ (1) หนว่ยที่ 1 เรื่อง



ฝกึคิด แนวพุทธ  (2) หนว่ยที่ 2 เรื่องหยุดความกังวล (3) หนว่ยที่ 3 เรื่องอยู่บนข้อเท็จจริง 

และ (4) หนว่ยที่ 4 เรื่องทุกสิ่งมีการแก้ไข 

  3. ผลการใชห้ลักสูตรเสริมทักษะชีวติที่พัฒนาขึ้น มีดังนี้ 

   3.1 นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะชีวติหลังเรียนตามกิจกรรมเสริมทักษะ

ชีวติตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา ในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

   3.2 นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะชีวติหลังเรียนตามกิจกรรมเสริมทักษะ

ชีวติตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา ในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

   3.3 นักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับเจตคติตอ่กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ   

ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษาในระดับ มาก 

 

ค ำส ำคัญ  กิจกรรม  ทักษะชีวติ  แนวคิดโยนิโสมนสิการ   

              โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2579) ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้ความสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งครู
จะต้องคอยสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะ
ชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อทางสังคม การ
ดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นบางคนไม่สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสมท าให้มีโอกาสที่จะเลือกทางเกินชีวิตไปสู่ทางที่ผิด วัยรุ่นเป็น
ช่วงหัวเลี้ยวหวัต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นวัยแสวงหาความแปลกใหม่และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบข้าง ซึ่งถ้าหากขาดการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วอาจเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ เห็นได้จาก
สภาพปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่นที่เกิดอันเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งในสภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน อิทธิพลของข้อมูล ข่าวสาร และสื่อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการชักน าวัยรุ่นไปสู่พฤติกรรมที่เสี่ยง ฉะนั้นการพัฒนาบุคคลที่อยู่ในวัยรุ่นจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศและจุดส าคัญในการพัฒนาบุคคล คือ การก่อให้เกิดการเปลี่ยน
ลักษณะและพฤติกรรมไปในทางที่สอดคล้องและสนับสนุนกับการพัฒนาประเทศ 

วัยรุ่นจะประสบปัญหาในการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สภาพสังคมซับซ้อนและสับสนมีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างและกระแส
ความเป็นไปต่าง ๆ แรงกดดันจากสังคมมีผลต่อเยาวชน โรงเรียน ครอบครัวซึ่งแต่เดิมเคยเป็นหลัก
ในการพัฒนา ความเจริญเติบโตด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน ท าให้วัยรุ่นมีความเสี่ยงมากข้ึน เริ่มมี
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พฤติกรรมที่สร้างปัญหาหลายอย่างเช่น ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควร ปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่น ปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยี 

สิ่งที่เกิดข้ึนเหล่านี้นับเป็นปัญหากับสังคมอย่างมาก นักบริหาร นักวิชาการ ครูและ
ผู้ปกครอง จึงคิดหาวิธีการป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวัยรุ่นไปในทางท่ีดี
และป้องกันพฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่ดี โดยผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนต้องร่วมมือกันพัฒนา
ทักษะด้านความคิดและสังคมจะเป็นแรงสนับสนุนการเจริญเติบโตลักษณะนิสัย ทัศนคติและความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในสังคมของวัยรุ่นได้ ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยปูพื้นฐานให้เยาวชนมีการด าเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้องและปกติได้แก่การพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่
จะคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นท าให้เป็นคนที่มีลักษณะมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ 
ปรับตัวและช่วยเหลือตนเองได้ สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะการด าเนินชีวิตที่ส าคัญและจ าเป็นต้องเกิดใน
วัยรุ่น การมีทักษะชีวิตที่ดีจะเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาต่าง ๆ รอบตัว ทักษะชีวิตจะท าให้วัยรุ่นเข้มแข็ง
มีเหตุผลในการเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันในสังคมของวัยรุ่น ซึ่งจะท าให้วัยรุ่นสามรถจัดการ
ต่อความต้องการและสิ่งท้าทายในชีวิตประจ าวันได้ เพราะฉะนั้นการป้องกันปัญหาด้วยการสอน
ทักษะชีวิตเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้ที่จะมีการด าเนินชีวิตที่ดีประสบมรรคผล 
 การศึกษาระบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีนั้น มีสาระและระบบการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจอยู่มากมาย หากจะน าเอาหลักการทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษาสมัยใหม่เข้าจับ
ก็จะพบความสมบูรณ์ความทันสมัย การสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการนี้ เป็นวิธีการ
สอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรปัจจุบัน ที่เน้นการ
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ทั้งนี้เพราะวิถีแห่งวัฒนธรรมไทยนั้นได้เน้นบรรยากาศที่เรียบง่ายมี
ลักษณะที่เหนี่ยวโน้มใจให้ผู้เรียนเกิดความปิติและเลื่อมใส ประเพณีไทยได้มีพิธีกรรมต่าง ๆ ใน
การสอนของครูไทย ได้เน้นการคิดการปฏิบัติจริงเป็นหลักใหญ่ ดังจะเห็นจากการสอนวิชาชีพ วิชา
ช่าง และวิชาหนังสือ ที่ครูไทสมัยก่อนได้ฝึกหัด ฝึกฝน และฝึกปรือศิษย์จนเชี่ยวชาญ สามารถ
ประดิษฐ์คิดค้นศิลปวรรณคดี อันเป็นมรดกล้ าค่าของชาติไทยมาทุกยุคทุกสมัย การศึกษาตามแนว
โยนิโสมนสิการเป็นวิธีการเรียนรู้แนวหนึ่งจากหลาย ๆ แนวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้เป็นวิธีการ
ที่สามารถอธิบายด้วยภาษาทางการศึกษาสมัยใหม่ว่า มีลักษณะบูรณาการของหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู้ หลักการแนะแนวและหลักการสอน อย่างผสมกลมกลืน ได้สัดส่วนสมดุลกัน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการการเรียนการสอนปัจจุบันได้ (เพ็ญพิชา มั่นคง, 2554, หน้า 33 – 34) 

 จากสภาวการณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนมา
โดยตลอด โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้วิจัยในฐานะ
ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงสนใจที่จะศึกษาและ
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พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และให้มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

ค ำถำมของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
    1. ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นอย่างไร 
    2. ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ควรมีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร 
    3. ผลการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นอย่างไร 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

    1.  เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 
    2.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
    3.  เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนว
โยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในประเด็นต่อไปนี้ 
       3.1  เปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ตามชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
       3.2  เปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของนักเรียนหลังเรียนตามชุดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษากับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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       3.3  ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนว
โยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัย ไว้ดังนี้ 
    1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกลุ่มทดลอง มีทักษะชีวิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตามชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
    2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกลุ่มทดลอง มีคะแนนทักษะชีวิต หลังเรียนตามชุด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ที่ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
    3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกลุ่มทดลอง มีเจตคตติ่อกิจกรรมตามชุดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    1.1  ขั้นศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต ผู้วิจัยก าหนด
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
       1.1.1  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ครู ผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ดังนี้ 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  4,750 คน 
       ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน    320 คน 
       ครูฝ่ายปกครอง  จ านวน     64 คน 
       ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน  จ านวน  4,750 คน 
       กรรมการสถานศึกษา จ านวน    960 คน 
               รวม  10,844 คน 
       1.1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ครู ผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 
Sampling) (บุญช ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 



5 
 

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน 400 คน 
       ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  178 คน 
       ครูฝ่ายปกครอง   จ านวน   55 คน 
       ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  400 คน 
       กรรมการสถานศึกษา  จ านวน  282 คน 
        รวม จ านวน 1,315 คน 
    1.2  ขั้นทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้วิจัยก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 
       1.2.1  ประชากรที่ใช้ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรม ได้แก่ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2561  
       1.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรม ได้แก่ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ อ าเภอละ ๑ โรงเรียน ดังนี้ 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห      จ านวน   102   คน 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยาง จ านวน  47   คน 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูพาน จ านวน  80   คน 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต  จ านวน  94   คน 
  5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร   จ านวน  134   คน 
  6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านดงหลวง จ านวน  89 คน 
  7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 
          จ านวน  55 คน 
        รวม จ านวน          601 คน 
 ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีขนาดกลาง 
ผู้บริหารและครูผู้สอนสมัครใจในการน ากิจกรรมลงไปสู่การปฏิบัติ 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
       2.1  ตัวแปรในขั้นศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะชีวิต ได้แก่ 
 2.1.1  สภาพทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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 2.1.2  ความคาดหวังของ ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาต่อทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 2.2  ตัวแปรในขั้นทดลองใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ 
  2.2.1  ตัวแปรอิสระ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโส
มนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  2.2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
   2.2.2.1  ทักษะชีวิต 
   2.2.2.2  เจตคตติ่อการเรียนตามกิจกรรม 
 3.  ระยะที่ใช้ในการวิจัย  คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ( พฤศจิกายน 2561 
– มีนาคม 2562)  

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโส
มนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนมี
ความสามารถทางจิตสังคม สามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขั้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการด ารงไว้ซึ่งสภาวะสุขภาพจิตที่ดี และสามารถที่จะ
ปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในขณะที่ต้องเผชิญกับแรงกดดัน หรือแรงกระทบ
จากสภาวะแวดล้อมในยุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิต พบว่า แนวโยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการคิด
อย่างรอบคอบ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งที่เป็นของแท้ หรือ ของเทียม สามารถเชื่อมโยง
ศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
น ามาสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนว
โยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แสดงได้ดัง
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

เจตคตติ่อกิจกรรม 

ทักษะชีวิต 
   1. ทักษะการตัดสินใจ  6. ทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   2. ทักษะการแก้ปัญหา  7. ทักษะด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 
   3. ทักษะความคิดอย่างสร้างสรรค์  8. ทักษะด้านความเห็นใจผู้อื่น 
   4. ทักษะความคิดวิเคราะห์วิจารณญาณ 9. ทักษะด้านการจัดการกับอารมณ์ 
   5. ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ     10. ทักษะด้านการจัดการกับความเครียด 

สภาพ ความคาดหวัง และ    
ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

แนวคิดการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ แนวโยนิโสมนสิการ 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตาม
แนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  

ทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ไว้ดังนี้ 
  1.  ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับสถานการณ์
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีดังนี้ 
   1.1  ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการประเมินทางเลือกต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นไปตามล าดับขั้นตอน มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก เพ่ือให้ได้ทางเลือก
ที่ดีที่สุดส าหรับการน าไปปฏิบัติต่อไป 
   1.2  ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท าให้เผชิญและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
   1.3  ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดกว้าง คิด
ไกล คิดหลากหลาย คิดออกนอกจากกรอบ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ท าให้
เกิดความคิดใหม่ ๆ ส าหรับตนเอง ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อสิ่งเร้าในชีวิตประจ าวันได้ 
   1.4  ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณ  หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล โดยพิจารณา
ทั้งคุณและโทษ ท าให้ได้มาซึ่งคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ อย่างแท้จริง เพื่อน าไปพิจารณาสถานการณ์หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
   1.5  ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง คามสามารถในการ
เป็นผู้ถ่ายทอดและผู้รับทั้งค าพูด กิริยา ท่าทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ถึงความปรารถนา รู้จัก
ปฏิเสธ ต่อรอง ขอร้อง และขอความช่วยเหลือ โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับเวลาและ
สถานการณ์ 
   1.6  ทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ความเป็นมิตรเอาใจใส่ ร่วมมือให้เกียรติ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกัน 
   1.7  ทักษะด้านการตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรู้จัก
ตนเองและยอมรับในตนเอง ทั้งด้านบุคลิกลักษณะ จุดดี จุดด้อย ความต้องการ ไม่ต้องการ 
ความชอบ ความไม่ชอบ และความสามารถประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริง  
   1.8  ทักษะด้านความเห็นใจผู้อื่น หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ 
อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการของผู้อื่น และยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น สิ่งที่เขารู้สึก และแสดง
ความเข้าใจอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   1.9  ทักษะด้านการจัดการกับอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ ความรู้สึก และตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ทั้งของตนเอง และผู้อ่ืน 
ประเมินได้ว่าอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ  
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   1.10  ทักษะด้านการจัดการกับความเครียด หมายถึง ความสามารถในการรู้ถึง
สาเหตุ รู้วิธีผ่อนคลาย ควบคุม ก าจัด ลด และหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจ กาย 
และความเครียดของบุคคล 
  2.  ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต หมายถึง สัดส่วนระหว่าง
ผลต่างระหว่างสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียนกับความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง 
และกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตของนักเรียนหารด้วยสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิตของนักเรียน โดยใช้สูตร 
 

 PNI           =        𝐼 − 𝐷 

                     𝐷 

 I   =  ความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับทักษะชีวิต
ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 D   =  สภาพทักษะชีวิตของนักเรียน 

 PNI =  ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

 3. แนวโยนิโสมนสิการ หมายถึง  การใช้กระบวนการการตามแนวทางของปัญญา 
พิจารณาเพ่ือเข้าถึงความจริงโดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามล าดับจนถึงต้นเหตุ วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของหลักการที่ชัดเจนและมองเห็นความแตกต่างของสิ่งที่คิดได้อย่าง
หลากหลาย ท าให้สามารถมีปัญญาที่บริสุทธิ์ และเพ่ือให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 7 วิธี คือ  
  1. วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย หมายถึง การคิดสืบค้นหาสาเหตุและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดผลนั้น 
  2. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม หมายถึง การคิดคุณค่าหรือประโยชน์เมื่อ
เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับการใช้สอยหรือบริโภคสิ่งต่าง ๆ โดยสามารถจ าแนกคุณค่าแท้ได้ คือ 
ประโยชน์ที่สิ่งนั้น ๆ มีต่อชีวิตอย่างแท้จริง 
  3. วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม หมายถึง วิธีคิดท่ีรู้จักน าประสบการณ์ที่ผ่านพบมา
คิดปรุงแต่งไปในทางท่ีดีงาม เป็นประโยชน์เป็นกุศล ท าให้มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลเหตุการณ์และ
สิ่งแวดล้อม มีจิตใจที่สะอาดผ่องแผ้ว แล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมในทางที่สร้างสรรค์ต่อไป 
  4. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน หมายถึง การคิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติใน
ปัจจุบัน โดยไม่เพ้อฝันเลื่อนลอยกับเรื่องราวในอดีต หรืออนาคต แต่เป็นการน าเรื่องราวในอดีต 
ปัจจุบัน หรือ อนาคต มาพิจารณาด าเนินการหรือวางแผนในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
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  5. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หมายถึง การคิดแยกแยะสิ่งหนึ่ง ๆ ให้เห็นว่า
ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยอะไรบ้าง 
  6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก หมายถึง การคิดให้ครบทั้งข้อดี
ข้อบกพร่องหรือการยอมรับทั้งสิงส่วนตามจริง ตลอดจนมองหาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง
นั้น ๆ 
  7. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา หมายถึง การคิดท่ีเริ่มต้นจากการเข้าใจ
ปัญหา แล้วสืบค้นหาสาเหตุเพ่ือเตรียมแก้ไขพร้อมกันนั้นก็ก าหนดเป้าหมายให้แน่ชัด แล้วคิดวาง
วิธีปฏิบัติที่จะก าจัดสาเหตุของปัญหาให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 4 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการ หมายถึง 
กระบวนการในการพัฒนา ทดลองใช้ ประเมินชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโส
มนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 การส ารวจสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกนคร เขต 1 

   ขั้นที่ 2 การพัฒนาชุดกิจกรรม เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุด
กิจกรรมจากการส ารวจสภาพทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในขั้นตอนที่ 1 
ก าหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและแนวโยนิโสมนสิการ 
พร้อท้ังก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์ของชุดกิจกรรม 

   ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรม เป็นการน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อ าเภอละ 1 โรงเรียน จ านวน  7  โรงเรียน คือ โรงเรียนศริิราษฎร์
วิทยาคาร  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านห้วยยาง  โรงเรียนหนองผือเทพ
นิมิต  โรงเรียนอนุบาลภูพาน  โรงเรียนบ้านดงหลวง  โรงเรยีนชุมชนบ้านกุดไห 

   ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
โดยน าผลจากการประเมินตามสภาพจริงมาประกอบการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรท าให้
หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

    การจัดกิจกรรมตามแนวโยนิโสมนสิการ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เร้าผู้เรียนให้
เกิดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อพิจารณาข้อมูล สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และประเมินค่า โดยใช้เหตุผล ความคิดพิจารณา เหตุการณ์ สถานการณ์ 
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ปัญญาอย่างรอบคอบ ต่อเนื่องเป็นล าดับ ตามเหตุผล น าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม  ซึ่งมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม เป็นการสร้างความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน  2) ขั้นสอน เป็นการเสนอเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ฝึกรวบรวม
ข้อมูล จัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ  วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิด
แบบเห็นคุณโทษและทางออก พิจารณาทางเลือก ตัดสินใจให้เหตุผลในการเลือก  3) ขั้นสรุป ครู
และนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

    เจตคตขิองนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
 . โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
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บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางพัฒนากิจกรรม ดังนี้ 
  1. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิต 
   1.1 ความหมายของทักษะชีวิต 
   1.2 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
   1.3 แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.4 สาเหตุที่ท าให้เกิดความบกพร่องของทักษะชีวิต 
   1.5 ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
   1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 
  2. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ 
   2.1 ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
   2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวข้องการกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ 
   2.3 ลักษณะของโยนิโสมนสิการ 
   2.4 หลักการคิดของโยนิโสมนสิการ 
   2.5 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
   2.6 วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
   2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโยนิโสมนสิการ 
  3. การประเมินความต้องการจ าเป็น 
   3.1 ความหมายของความต้องการจ าเป็น 
   3.2 ประเภทของความต้องการจ าเป็น 
   3.3 ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
   3.4 การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 
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1.  ทักษะชีวิต 
 ทักษะชีวิต(Lift skills) เป็นแนวคิดขององค์การอนามัยโลก ที่น าการส่งเสริม

ความสามารถทางจิตสังคม   มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข สามารถจัดการกับแรงปะทะจากภายนอก ความเครียดแรงกดดันในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การ
มีพฤติกรรมที่ถูกต้องไม่เกิดปัญหาได้ 
 

 2.1  ความหมาย 
  เม็คเวล (Maxwell. 1981 : 8) ได้ให้ความหมายของค าว่าทักษะชีวิตว่าหมายถึง 
ความสามารถในการจัดการหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิต 
  องค์การอนามัยโลก (world Health organization) ได้ให้ความหายของทักษะ
ชีวิตไว้ว่า ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและให้มีพฤติกรรมในทาง ที่
เหมาะสมที่จะสามารถให้บุคคลจัดการกับความต้องการและสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดี จูง (De Jong. 1995 หน้า 93) ให้ความหมายว่า ทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่บุคคลมี
ความจ าเป็นต้องมีอย่างยิ่งที่จะเผชิญกับชีวิตและความท้าทายต่าง ๆ ให้ได้รับความส าเร็จ 
  ยูนิเซฟ (UNICEF. 2001 : online) ได้กล่าวถึงทักษะชีวิตว่า ทักษะชีวิตเป็น
ความสามารถในการใช้ความรู้ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยใหนการสนับสนุนพฤติกรรม
ของบุคคลในการที่จะสามารถรับผิดชอบตนเองส าหรับการด าเนินชีวิต โดยมีการสร้างทางเลือกที่ดี 
การต่อต้านความกดดันจากกลุ่มเพื่อน และการจัดการกับสิ่งที่   เข้ามาคุกคามชีวิต 
    นพวรรณ วงศ์วิชัยวัฒน์(2557) ได้ให้ความหมายของทักษะชีวิตไว้ว่า หมายถึง
ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    สกล วรเจริญศรี (2555) ได้สรุป ความหมายของทักษะชีวิตว่า ทักษะชีวิตเป็น
ทักษะหนึ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน และ    เป็นทักษะที่
จะช่วยสนับสนุนและลดประเด็นปัญหาส าคัญท่ีเข้ามาคุกคามชีวิตของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังเป็น
ทักษะที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว ด้านสังคมกลุ่ม
เพ่ือนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
    มัณฑรา ธรรมบุศย์ (on line : 2000)ให้ความหมายว่า ทักษะชีวิต หมายถึง 
ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สามารถเผชิญกับปัญหาชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะได้ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสุขสบาย 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555) ให้ความหมายว่า  เป็น
ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ตอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะชีวิต หมายถึงความสามารถของบุคคลในการ
เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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 2.2  องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
  องค์การอนามัยโลก(WHO, 1944:1-3) ได้กล่าวถึงทักษะชีวิตว่ามีความ
แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีแกนของทักษะชีวิต (Core life skills) อยู่ 
10 ประการ ดังนี้ 
  1.  การตัดสินใจ 
  2.  การแก้ปัญหา 
  3.  ความคิดสร้างสรรค์ 
  4.  ความคิดวิเคราะห์ 
  5.  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.  ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล 
  7.  ความตระหนักในตนเอง 
  8.  ความเห็นใจกับผู้อื่น 
  9.  การจัดการกับอารมณ์ 
  10.  การจัดการกับความเครียด 
 การตัดสินใจ เป็นสิ่งน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต   ซึ่งถ้า
บุคคลมีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการกระท าต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ โดยมีการ
ประเมินทางเลือกและผลการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น ๆ จะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล
นั้น ๆ  
 ส าหรับการแก้ปัญหาก็เช่นกัน เมื่อบุคคลมีปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ท าให้
เกิดภาวะตึงเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยให้บุคคลสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ 
 ความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนสนับสนุนในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการค้นหา
ทางเลือกต่าง ๆ และผลที่เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก ถึงแม้ว่ายังไม่มีการตัดสินใจและแก้ปัญหา  ก็
ตาม ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยให้บุคคลสามารถน าประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้ในการปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
 ความคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถท่ีจะวิเคราะห์ข่าวสาร และประเมินปัจจัย
ต่าง ๆ   ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดันจากกลุ่มเพ่ือนอิทธิพลจาก
สื่อ  ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ค าพูดและภาษา
ท่าทาง เพ่ือแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความต้องการ การขอร้อง การเตือน และ
การขอความช่วยเหลือ 
 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถช่วยให้บุคคลมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน และสามารถที่จะรักษาและด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี       ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อ
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การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขและรวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็นแหล่งส าคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม 
 ความตระหนักในตนเอง เป็นความสามารถในการเข้าใจในจุดดีจุดด้อยของตนเอง
สิ่งที่ตนปรารถนาและไม่ปรารถนา เข้าใจในความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ๆ สามารถอยู่ภายใต้แรง
กดดันต่าง ๆ ในชีวิตได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพและ   การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและการรู้จักเห็นใจผู้อ่ืน 
 ความเห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก และความเห็นใจบุคคล
ที่แตกต่างจากตน ถึงแม้ว่าตนจะไม่คุ้นเคย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและยอมรับ         ความแตกต่าง
ของบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางสังคม เช่น ความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
โดยเฉพาะบุคคลที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือและดูแล เช่น        ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีภาวะ
บกพร่องทางจิตใจ หรือบุคคลที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคม 
 การจัดการกับอารมณ์ เป็นการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ว่ามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม ซึ่งจะท าให้สามารถตอบสนองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เช่น อารมณ์
รุนแรงต่าง ๆ หรือ ความเศร้าโศกท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพ 
 การจัดการกับความเครียด เป็นความสามารถในการรู้ถึงสาเหตุของความเครียด
และรู้ถึงแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เช่น การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในวิถี
ชีวิต การเรียนรู้วิธีผ่อนคลายเมื่ออยู่ในภาวะตึงเครียดได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาต่าง 
ๆ ทางด้านสุขภาพ 
 องค์การอนามัยโลก ได้จัดองค์ประกอบทักษะชีวิตออกเป็น  5 คู่ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1 
การตัดสินใจ
และการ
แก้ปัญหา 

ความคิดสร้างสรรค์
และความคิด
วิเคราะห์ 

การสื่อสาร
และการสร้าง
สัมพันธภาพ 

ความตระหนัก
ในตนเองและ
ความเห็นใจ
ผู้อื่น 

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

 ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลก( WHO ,1994 : 
3 ) 
 องค์ประกอบทั้ง 5 คู่ สามารถจัดแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ 3 ด้าน ดังนี้ 
(กระทรวงสาธารณสุข . 2540 หน้า 1 )  
 1. ด้านพุทธิพิสัย  ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และ ความคิด
วิเคราะห์ 
 2. ด้านจิตพิสัย  ได้แก่ ความตระหนักในตนเอง และ ความเห็น
ใจผู้อื่น 
 3. ด้านทักษะพิสัย มี 3  คู่ ได้แก่   การสร้างสัมพันธภาพ และ การสื่อสาร 
                        การตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
                        การจัดการกับอารมณ์ และ ความเครียด 
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 ในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโดยจัดความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ เป็นองค์ประกอบร่วม และเป็นพื้นฐานของทุกองค์ประกอบ จัด       ความตระหนักรู้ใน
ตนและความเห็นใจผู้อื่นเป็นด้านจิตพิสัย โดยเพิ่มเจตคติอีก 1 คู่ คือ ความภูมิใจในตนเองและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่เหลืออีก 3 คู่ เป็นด้านทักษะพิสัย  ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมตาม
สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและสับสนในด้านเจตคติและค่านิยม  
เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิธีสอนของผู้สอน 
 ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบทักษะชีวิตในประเทศไทย(กรมสุขภาพจิตและกรม
อนามัย, 2540 หน้า 2)  
 จากภาพประกอบ 2 ส่วนที่เป็นแกนกลางจะเป็นองค์ประกอบด้านพุทธิพิสัย ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบร่วมของทักษะชีวิตอ่ืน ๆ ทั้งหมด ส่วนในวงกลมรอบนอกจะเป็นด้าน จิตพิสัย
และทักษะพิสัย 
 องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัย ที่เป็นองค์ประกอบร่วม ได้แก่ 

1. ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ( Critical thinking) หมายถึง ความสามารถที่จะวิเคราะห์
แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถคิดออกไปอย่าง
กว้างขวาง โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ 

ความตระหนกัรู้

ในตน 

 

ความเห็นใจ

ผู้อื่น 

ความภมูิใจ 

ในตนเอง 

การสร้างสมัพนัธ์ภาพ

และการสือ่สาร 

การตดัสนิใจ

และแก้ไขปัญหา 

การจดัการกบัอารมณ์

และความเครียด ความรับผิดชอบ  

ตอ่สงัคม 

ความคิด 

สร้างสรรค์ 

ความคิด 

วิเคราะห์วจิารณ์ 
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 องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านจิตพิสัย หรือเจตคติ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 
คู่ คือ 

คู่ท่ี 1  ได้แก่ ความตระหนักรู้ในตนและความเห็นใจผู้อ่ืน 
คู่ท่ี 2 ได้แก่ความภูมิใจในตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.  ความตระหนักรู้ในตน (Self awareness) หมายถึง ความสามารถในการค้นหา และ
เข้าใจในจุดดีและจุดด้อยของตน และความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ 
เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

2.  ความเห็นใจผู้อ่ืน ( Empathy) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและ
เห็นอกเห็นใจบุคคลที่แตกต่างจากเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย          ระดับ
การศึกษา ศาสนา สีผิว ท้องถิ่นสุขภาพ ฯลฯ 

3.  ความภูมิใจในตนเอง (Self esteem) หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เช่น     
ความมีน้ าใจ รู้จักให้รู้จักรับ ค้นพบและภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของตน เช่น 
ความสามารถด้านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ โดยมิได้มุ่งสนใจแต่เรื่องรูปร่าง หน้าตา เสน่ห์ 
หรือความสามารถทางเพศ การเรียนเก่ง ฯลฯ เท่านั้น 

4.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม และมีส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม             ความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความภูมิใจใจตน เพราะหากคนเรามีความภูมิใจ
ในตน คนเหล่านี้ก็มีแรงจูงใจที่จะท าดีกับผู้อ่ืนและสังคม 

 

องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 คู่ คือ 
1. คู่ท่ี 1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
2. คู่ท่ี 2 ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
3. คู่ท่ี 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
       1.ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร (Interpersonal  

relationship and communication skill) หมายถึง ความสามารถในการใช้ค าพูด และภาษา
ท่าทางเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตน และความสามารถในการรับความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่าย
ไม่ว่าจะในการแสดงความต้องการชื่นชมการปฏิเสธ การสร้างสัมพันธภาพ ฯลฯ 
        2. ทักษะการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Decision making and 
problem solving) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาที่
เหมาะสม และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
       3. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด (Coping with 
emotion and stress skill) หมายถึง ความสามารถในการประเมินอารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ว่ามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของตน เลือกใช้วิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดข้ึนได้เหมาะสม และเป็น
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ความสามารถที่จะรู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย และหลีกเลี่ยงสาเหตุ พร้อมทั้ง
เบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ 
 2.3  แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2555) ได้ก าหนดทักษะเป็นสมรรถนะส าคัญ ที่ผู้เรียนทุกคน
พึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จัก
จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
ป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
สังคม ดังนั้น เพ่ือให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรและองค์ประกอบทักษะชีวิตที่องค์การอนามัยโลกก าหนด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานจึงก าหนดความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวิต ไว้ดังนี้ 
  ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวใน
สภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่
ส าคัญ ที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคตไว้ 4 องค์ ประกอบ ดังนี้ 
   (1)  การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้จักความ
ถนัดความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง 
ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และ   มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
   (2)  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การ
แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์
รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
   (3).  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่า
ทันภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธี
ผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 
   (4).  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้
ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้
การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังและตัวชี้วัดจ าแนกตามองค์ประกอบทักษะชีวิต  
ระดับมัธยมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2555 หน้า 9-12)  
  องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
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     การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้จักความถนัด
ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลรู้จักตนเอง ยอมรับ 
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 
1. ค้นพบความถนัด ความสามารถ
และบุคลิกภาพของตนเอง 

1.1 วิเคราะห์ความถนัด ความสามารถของตนเองได้ 
1.2 วิเคราะห์ลักษณะส่วนตน อุปนิสัย และค่านิยมของ
ตนเองได้ 

2. ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 2.1 วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองได้ 
2.2 ก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและผู้อื่น 

ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล 

4. มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวก สะท้อนมุมมองที่ดีของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
5. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 

5.1 แสดงความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่นได้ 
5.2 น าเสนอคุณลักษณะที่ดีมีคุณค่าของตนเองและ
ผู้อื่นได้ 

6. มีความภาคภูมิใจในตนเองและ
ผู้อื่น 

6.1 แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น 
6.2 แสดงความสามารถและความดีงามที่ตนเอง
ภาคภูมิใจให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 

7. มีความเชื่อม่ันในตนเองและผู้อื่น 7.1 กล้าแสดงออกทางความคิดความรู้สึกและการ
กระท าของตนเองด้วยความมั่นใจ 
7.2 ยอมรับในความคิด ความรู้สึกและการกระท าที่ดี
ของผู้อ่ืน 

8. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 8.1 เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย 
8.2 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเอง 

9. มีทักษะในการก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางสู่ความส าเร็จ 

9.1 ก าหนดทิศทางและวางแผนการด าเนินชีวิตไปสู่
เป้าหมายหรือความส าเร็จที่ตนเองคาดหวังได้ 
9.2 ปฏิบัติตามแผนการด าเนินชีวิตที่ก าหนดไว้และ
ปรับปรุงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ได้ 

 
  องค์ประกอบที่  2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 



20 
 

     การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง          
การแยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์และประเมินสถานการณ์
รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมทักษะชีวิตทีคาดหวัง ตัวช้ีวัด 
1. เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของข้อมูลข่าวสาร
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างภูมิความรู้และการ
ตัดสินใจเมื่อเผชิญสถานการณ์รอบตัว 

2. ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที
เผชิญอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ 

2.1 ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญด้วยข้อมูลและ
เหตุผลที่ถูกต้อง 
2.2 ตัดสินในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญด้วยทางเลือก
ที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

3. แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตได้
อย่างเป็นระบบ 

3.1 แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตอย่าง
ไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบและหาทางป้องกันหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
3.3 วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

4. มีจิตนาการและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

สร้างสรรค์ผลงานและแสดงพฤติกรรมได้เป็นที่ยอมรับ 

5. มองโลกในแง่ดี 5.1 มีมุมมองด้านดีในบรรยากาศหรือสภาพเหตุการณ์
ที่เป็นปัญหาได้ 
5.2 มีความยืดหยุ่นทางความคิด 

6. มีทักษะในการแสวงหาข้อมูลและ
ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ 

แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายถูกต้องและเหมาะสม น ามาใช้ประโยชน์
กับตนเองและผู้อ่ืน 

7. ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียน
ชีวิตของตนเอง 

ประเมินและสรุปผลการกระท า การตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์คับขันจากประสบการณ์ที่ดี
ของตนเองและผู้อื่น เป็นบทเรียนของตนเอง 

 
  องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 

     การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะ
อารมณ์ของบุคคลรู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อน
คลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 
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พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 
1. ประเมินละรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

1.1 ส ารวจและประเมินอารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของตนเองได้ 
1.2 เลือกวิธีการจัดการหรือควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

2. จัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีที่
เหมาะสม 

2.1 เลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
2.2 ยุติความรุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
โดยสันติวิธ ี

3. รู้จักคลายเครียดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ มีวิธีการคลายความเครียดอย่างสร้างสรรค์ 
4. รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น 4.1 ปรับความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ที่

เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความไม่พอใจหรือความเครียดได้ด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
4.2 มีวิธีการสร้างความสุขให้กับตนเองและ
ผู้อื่นได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 

 

  องค์ประกอบที่  4  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
     การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง    รับรู้
ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การ
สื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 
1. ยืนยันความต้องการของตนเอง ปฏิเสธและ
ต่อรองบนพื้นฐานของความถูกต้อง 

1.1 ยืนยันความต้องการของตนเองบนพ้ืนฐาน
ของความถูกต้อง 
1.2 ปฏิเสธและต่อรองบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้อง 

2. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและหลัก
วิชาการท่ีเหมาะสม 

3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามวิถีประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยได้อย่างราบรื่น 

4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น อาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
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5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนด้วยการ
สื่อสารเชิงบวก 

มีวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านภาษาพูด ภาษา
กาย ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 

6. เคารพกฎกติกาของสังคม ปฏิบัติตนตามกติกาของสังคมอย่างเต็มใจทุก
สถานการณ์ 

7. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น 
 
  จุดเน้นทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รู้จักตนเอง 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนและรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวกและจัดการกับอารมณ์
ของตนเองได้ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและผู้อ่ืน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รู้ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตย
และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะในการแสวงหาและใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง
รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อ่ืน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินชีวิตสู่
ความส าเร็จวางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียน
ของตนเอง 
 จากการกล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะชีวิตของทั้ง 3 องค์กร ดังกล่าว สรุปได้ดัง
ตาราง ดังนี้ 

องค์การอนามัยโลก กรมสุขภาพจิต ประเทศไทย 
ส านักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
1.  การตัดสินใจ 
2.  การแก้ปัญหา 
3.  ความคิดสร้างสรรค์ 
4.  ความคิดวิเคราะห์ 
5.  การสื่อสารอย่าง 
     มีประสิทธิภาพ 
6.  ทักษะการสร้างสัมพันธ์ 
     ภาพระหว่างบุคคล 

ความคิดสร้างสรรค์     ความคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์  เป็น
องค์ประกอบร่วม และ  เป็น
พ้ืนฐานของทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
1.  การตัดสินใจและ           
    แก้ไขปัญหา 
2..  การจัดการกับอารมณ์และ 
     ความเครียด 

1.  การตระหนักรู้และ 
    เห็นใจตนเองและผู้อ่ืน 
2.  การคิดวิเคราะห์  
     ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
     อย่างสร้างสรรค์ 
3. การจัดการกับอารมณ์ 
    และความเครียด 
4.  การสร้างสัมพันธภาพ 
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7.  ความตระหนักในตนเอง 
8.  ความเห็นใจกับผู้อื่น 
9.  การจัดการกับอารมณ์ 
10.  การจัดการกับ 
      ความเครียด 
 

3.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.  ความภูมิใจในตนเอง 
5.  ความเห็นใจผู้อ่ืน 
6.  ความตระหนักรู้ในตน 
7.  การสร้างสัมพันธภาพและ 
     การสื่อสาร 

     ที่ดีกับผู้อ่ืน 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ก าหนดประเด็นของการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งได้ก าหนด
องค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ดังนี้ 
 1.  ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจ (Decision) 
 2.  ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
 3.  ทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 4.  ทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 5  ทักษะชีวิตด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
 6.  ทักษะชีวิตด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Relationship ) 
 7.  ทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (Self Awareness) 
 8.  ทักษะชีวิตด้านความเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy) 
 9.  ทักษะชีวิตด้านการจัดการกับอารมณ์ (Coping with Emotional) 
 10.  ทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) 
 
2.4  สาเหตุที่ท าให้เกิดความบกพร่องของทักษะชีวิต 
  เนลสันโจน์ (Nelson-Jone.1997 pp 8-20 ) ได้กล่าวถึงทักษะชีวิตไว้ว่า บุคคลที่
บกพร่องในทักษะชีวิตจะไม่สามารถพัฒนาหรือเติมเต็มศักยภาพของตนเองได้ ตลอดจนการที่
บุคคลมีความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความบกพร่องของทักษะชีวิต บุคคลสามารถมี
ทักษะชีวิตที่เข้มแข็งและอ่อนแอของตนเอง ซึ่งในที่นี้จะเน้นเฉพาะบุคคลที่มีทักษะชีวิตที่บกพร่อง
อาจสืบเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 
   2.4.1.  บุคคลมีทักษะการคิดที่อ่อนแอ (Thinking Skills Weaknesses) 
ทักษะการคิดท่ีไม่เข้มแข็งท าให้บุคคลมีทักษะชีวิตต่ า ทั้งนี้อาจจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญต่าง ๆ ได้
ดังนี้ 
    2.4.1.1  การสืบเนื่องจากความไม่พอเพียง (Attributional Deficencies) 
ความรับผิดชอบและการอธิบายเกี่ยวกับตนเองเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทักษะชีวิตที่ไม่เข้มแข็ง บุคคล
มักจะบอกหรืออธิบายเกี่ยวกับตนเองว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิต การอธิบายที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบและสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นประเด็นส าคัญ หรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เช่น 
การคิดเกี่ยวกับตนเองว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นเพราะธรรมชาติของตัวฉันเอง เป็นเพราะความโชคร้ายที่
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เกิดข้ึนกับฉันในอดีต เป็นเพราะฉันโชคไม่ดี เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมท่ีแย่ท าให้ฉันเป็นแบบนี้ เป็น
ความผิดพลาดของคนอ่ืนเลยท าให้ฉันต้องเป็น แบบนี้ และเป็นเพราะความผิดของฉันเอง เป็นต้น 
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่บกพร่องทางความคิดที่ส่งผลต่อการมีทักษะชีวิตที่บกพร่อง 
    2.4.1.2  กฎระเบียบส่วนตนที่ไม่เป็นตามจริง (Unrealistic Personal 
Rules) อาจจะกล่าวได้ว่า กฎระเบียบส่วนตน หมายถึง สิ่งที่ต้องท าหรือไม่ท า (Do and Don’t) 
ซึ่งเป็นการน าพาชีวิตของบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมีกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานส าหรับตนเองและ
บุคคลอื่น บางครั้งมาตรฐานเหล่านั้นที่ตนเองสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และมีความยืดหยุ่น
เหมาะสม แต่ส าหรับบางโอกาสก็อาจจะมีมาตรฐานที่ไม่เป็นจริงและ  มีความยึดติดไม่เหมาะสม
โดยสิ่งเหล่านี้ เอลลิส ได้ใช้ค าว่า “Mustabation” กล่าวคือ    เป็นกฎระเบียบที่ยึดติดภายใน
ตนเองโดยการมีความคิดยึดติดว่า จะต้อง (Must) ควรจะ (Oughts) และน่าจะ (Shoulds) 
ประเด็นเหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้บุคคลมีทักษะชีวิตที่ไม่เข้มแข็งในการด าเนินชีวิต 
    2.4.1.3  การรับรู้ตนเองที่ไม่ถูกต้อง (Perceiving Inaccurately) บุคคลที่
มีทักษะชีวิตไม่เข้มแข็งจะมีการรับรู้ที่ผิดพลาดและยึดติดกับการรับรู้นั้น เป็นเรื่องยากท่ีบุคคลจะ
ยอมรับในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนเองได้ประเมินไว้อย่างสูง ไม่ว่าจะเป็น   ความเก่ง ความฉลาด 
ความรัก ความสามารถ ทั้งในด้านการงานหรือการศึกษา 
    2.4.1.4  การพูดคุยกับตนเองในทางลบ (Negative Self-Talk) ในการพูด
กับตนเองสามารถเปรียบได้กับการจัดการกับการพูดคุยกับตนเอง โดยอาจแบ่งเป็น    2 ประเด็น
ใหญ่ ๆ คือ การบอกให้ตนเองสงบและการสอนตนเอง (Calming and Coaching) ทั้งนี้การ
พูดคุยกับตนเองในทางลบสามารถท าให้บุคคลมีทักษะชีวิตทีบกพร่องได้ 
    2.4.1.5  การกลัวการเปลี่ยนแปลง (Fear of Change) การที่บุคคลมี
ทักษะชีวิตที่บกพร่อง อาจก่อให้เกิดเป็นนิสัยถาวรของตนเองได้ และบุคคลส่วนใหญ่มักจะต่อต้าน
กับการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากความกลัว ความกลัวการเปลี่ยนแปลงอาจจ าแนกออกเป็น 7 มิติ 
ได้ดังนี้ ประการที่ 1 บุคคลมักจะกลัวในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ ประการที่ 2 บุคคลกลัวความล าบากใน
การที่จะต้องพยายามเพ่ิมข้ึนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง       ประการที่ 3 บุคคลกลัวที่
สูญเสียผลประโยชน์บางอย่างกับพฤติกรรมที่ยังคงท าอยู่เมื่อ ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ประการที่ 4 
กลัวว่าคนอ่ืนจะไม่ยอมรับตนเองอันเกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงตนเอง ประการที่ 5 กลัวเกิด
ความขัดแย้งภายในตนเองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ประการที่ 6 กลัวที่จะล้มเหลวอันเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลง และประการ ที่ 7 กลัวผลลัพธ์ของความส าเร็จ ความกลัวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคล จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีทักษะชีวิตที่บกพร่องอยู่ในการด าเนินชีวิต 
  2.4.2  การไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Unchanged Environmental 
Circumstances) ทักษะชีวิตที่ไม่เข้มแข็งเกิดได้โดยตัวบุคคลว่าได้ท าอะไรต่อตนเอง และ โดย
สิ่งแวดล้อมท่ีท าให้เขายังเป็นอย่างนั้น เช่น การขาดตัวแบบที่ดีในการเรียนรู้ การได้รับผลรางวัลที่
ไม่เหมาะสมจากบุคคลอ่ืน การขาดการสั่งสอนแนะน าที่ดี การมีข้อมูลข่าวสาร ที่ผิดพลาด การ
ขาดโอกาสที่เหมาะสมที่จะพัฒนาทักษะชีวิต การไม่ได้รับการกระตุ้น       ที่เหมาะสม และการ
อยู่กับกลุ่มเพ่ือนที่ไม่ดี เป็นต้น 
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  บุคคลมีระดับทางเลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งถ้าเป็นไปได้บุคคลนั้น
จะต้องเอาชนะปัจจัยภายนอกให้ได้ เช่น หาตัวแบบที่ดีให้กับตนเองในการเรียนรู้เลือกคบเพื่อนที่
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมการสร้างโอกาสที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น 
 

 2.5  ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  เนลสันโจน์ (Nelson-Fones. 1997 pp114-18) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนทักษะชีวิตของบุคคลว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งและอ่อนแอ
หลายปัจจัย ดังนี้ 
   2.5.1  สัมพันธภาพที่ให้การสนับสนุน (Supportive Relationships) ไม่ว่า
บุคคลจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามจะเกิดความสุขและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หากบุคคลนั้นรู้สึกว่ามีความไว้วางใจเขา เคารพ ความจริงใจ ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่าง ๆ 
ดังนั้นปัจจัยด้านสัมพันธภาพที่ให้การสนับสนุนจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตกับบุคคลได้ ทั้งนี้
สัมพันธภาพที่สนับสนุนจะก่อให้บุคคลจะเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการส ารวจพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ที่ผิดพลาดต่าง ๆ ของตนอีกทั้งยังช่วยให้บุคคลรับฟังตัวเองมากข้ึน มีความรู้สึกภูมิใจและมี
ความเข้าใจในตนเองที่ลึกซึ้งสามารถเกิดการสัมผัสกับความต้องการที่แท้จริงของตนเองตลอดจน
ความต้องการของชีวิตตนเองได้ 
   2.5.2  การเรียนรู้จากตัวอย่าง (Learning from Example) การเรียนรู้จาก
ตัวอย่างเป็นวิธีที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการช่วยให้บุคคลได้มาซึ่งทักษะชีวิต การเรียนรู้จากตัวอย่างอาจ
ส่งผลกระทบต่อทักษะชีวิตที่ดีและไม่ดีได้ เด็กและวัยรุ่นจะเรียนรู้ที่จะแสดงความคิด ความรู้สึก
และพฤติกรรมจากตัวอย่างรอบ ๆ ตัว เช่น เด็กท่ีมีพ่อแม่ขาดการแสดงออกทางอารมณ์ จะท าให้
เด็กขาดโอกาสส าหรับการสังเกตวิธีการของการแสดงออกทางอารมณ์ได้ หรือถ้าพ่อ แม่/บุคคล
อ่ืนๆ รอบ ๆ ตัวเด็กมีการคิด รู้สึก และพฤติกรรมที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การต าหนิ ดุ ด่า หรือมี
การแสดงออกท่ีเกิดจริง   จะท าให้เด็กมีพฤติกรรมเช่นนั้นตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กได้
เรียนรู้จากตัวแบบ ที่ดีของพ่อแม่หรือบุคคลที่มีความส าคัญส าหรับเด็ก (กลุ่มเพ่ือน ครู พี่ น้อง 
ญาติ และสื่อ) ก็จะท าให้เด็กมีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 
   2.5.3  การเรียนรู้จากผลที่ตามมา (Learning from Consequences)     
การเรียนรู้ทักษะชีวิตจากการสังเกตตัวแบบเป็นการผสมผสานของการเรียนรู้ผลที่ตามมาทั้งดีและ
ไม่ดี บุคคลจะรับรู้ผลที่เกิดขึ้นตามมาด้วยวิธี 2 วิธี คือ การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข (Classical 
Conditioning) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Operant Conditioning) ผลที่เกิดขึ้นที่ดีจะช่วย
ให้บุคคลได้มาซึ่งทักษะชีวิต 
   2.5.4  การสั่งสอน และการสอนตนเอง (Instruction and Self-Instruction) 
การสั่งสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลเกิดทักษะชีวิต การสอนทักษะชีวิตเกิดขึ้นอย่างไม่เป็น
ทางการในครอบครัว เช่น ค าสั่งของทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้แก่ การขอร้องให้
ลูกหรือเด็กท าบางสิ่งบางอย่าง โดยมีการสื่อสารว่า“ได้โปรด” หรือ “ขอบคุณ” สิ่งเหล่านี้เป็น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานในด้านการสั่งสอนที่เริ่มต้นจากครอบครัว ท าให้เด็กเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ๆ ภายนอกครอบครัวได้ 
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 การสั่งสอนสามารถเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าได้ เช่น เมื่อบุคคลเกิดการ
ต่อต้านผู้สั่งสอน หรือผู้สั่งสอนบางคนเน้นด้านการพูดคุยมากกว่าการที่จะบอกบุคคลว่าจะต้องท า
อะไร เป็นต้น 
   2.5.5  ข้อมูลข่าวสารและโอกาส (Information and Opportunity) บุคคล
ต้องการข้อมูลข่าวสารที่พอเพียงต่อการที่จะพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่มีความต้องการเช่นเดียวกันใน
เรื่องของโอกาสที่จะทดลองและพัฒนาทักษะชีวิต 
   2.5.6  ความวิตกกังวลและความเชื่อมั่น (Anxiety and Confidence)      
เด็ก ๆ จะเจริญเติบโตภายใต้ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีส าหรับการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง
ระดับความวิตกกังวลจะมีความสัมพันธ์กับการป้องกันการต่อต้านจากอันตรายและแรงจูงใจของ
ตนเองเกี่ยวกบัความส าเร็จที่เป็นจริง ผลของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับความวิตก
กังวล ซึ่งความวิตกกังวลในที่นี้รวมถึงความไม่เต็มใจ  ความตึงเครียด ความตื่นเต้น การเรียนรู้โดย
ไม่ผ่อนคลาย ความตรึงเครียด หรือแม้กระทั่งการขาดความมุ่งม่ันพยายาม อย่างไรก็ตามบุคคลที่
จะเรียนรู้ทักษะชีวิตหรือทักษะในการช่วยตนเองได้ดีจะต้องมีทักษะของการจัดการความวิตกกังวล 
 2.6  งานวิจัยในต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 
  เมลินดา (Milinda. 1981  Online) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึก
ทักษะชีวิตในการเพ่ิมพฤติกรรมที่เหมาะสมในชั้นเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน             
ชั้นมัธยมปีที่ 2 ในชุมชนเมือง จ านวน 22 คน โดยโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าวในห้องเรียน เพื่อลดพฤติกรรมก่อกวนในห้องเรียน และการเพ่ิมการพูดที่
เหมาะสม ตลอดจนลดความการพูดท่ีไม่เหมาะสม โดยมีเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การฝึกการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม การเล่นบทบาทสมมุติและให้ข้อมูลย้อนกลับ ผลจากการศึกษาพบว่า
นักเรียนสามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียนได้ แต่ไม่สนับสนุนในด้าน
การพูดที่เหมาะสม ตลอดจนลดการพูดจาที่ไม่เหมาะสม 
  เคย์ (Kay. 1998  Onilne) ได้ศึกษาการออกแบบหลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนมัธยม โดยกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีอาศัยอยู่ในเมือง โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ชั้น ได้แก่ เกรด 10 เกรด 11 และเกรด12 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือออกแบบหลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก
นักเรียน ประกอบด้วยทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการ
สร้างการตัดสินใจ ทักษะการติดต่อสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหา 
  กิลเบิอท์ และวูฟกัง (Gilbert & Wolfgang. 2000  Online) ได้ศึกษา          
การป้องกันการดื่มแอลกอฮอร์และการสูบบุหรี่โดยผ่านโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิต              
กลุ่มตัวอย่างเป็ฯนักเรียนวัยรุ่นในระดับไฮสคูล โปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตนั้นออกแบบ โดยมี
โรงเรียนเป็นพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรม เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ และเกิดเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และบุหรี่ตลอดจนมีทักษะในการปฏิเสธหรือต่อต้านจากความกดดัน
ทางสังคมต่อยาเสพติดอีกท้ังโปรแกรมยังช่วยในการพัฒนาการบริหารจัดการตนเอง และเพ่ิม
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ทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้นหลังจาก
ได้รับการอบรม 
  เอลิซาเบธ (Elizabeth. 2001 Online) ได้ศึกษาผลกระทบของโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น โดยโปรแกรมของการพัฒนาทักษะชีวิตประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี้ 
ทักษะการตั้งเป้าหมาย ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการค้นหาการสนับสนุนทางสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การสอนให้วัยรุ่นรู้จักการควบคุมตนองเอง และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองเกี่ยวกับการสร้างการตัดสินใจที่ดีในอนาคตได้ ซึ่งผลของการศึกษาพบว่าวัยรุ่นมีทักษะชีวิต
ที่ดีข้ึนหลังจากการเข้ารับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
  เบนเดอร์ (Bender. 2002 Online) ได้สร้างโปรแกรมทักษะชีวิตเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านส่วนตัว และด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลส าหรับผู้เรียน(เกรด 7 อายุ 12-
16 ปี) โดยใช้รูปแบบของโปรแกรมการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลัง
การทดลอง (One group pre-test post-test experiment design) ซึ่งโปรแกรมทักษะชีวิตมี
จ านวนครั้งในการทดลองทั้งหมด 12 ครั้ง และให้เวลาครั้งละ 1.30 ชั่วโมง ผลจากการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึนหลังเข้าร่วมการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 
  งานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 
   ศักดิ์นคร ศรีหอแก้ว (2557) ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทักษะชีวิตนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา เพ่ือสร้าง หาคุณภาพ ทดลองใช้และประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนมีการปฏิบัติทักษะชีวิตอยู่ในระดับน้อย แต่ครูผู้สอนและ
นักเรียนมีความต้องการพัฒนาทักษะชีวิตอยู่ในระดับมาก  2) รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่ได้มีลักษณะเป็นแบบแผนจ าลองที่เป็นเอกสาร ประกอบด้วย ค าชี้แจง หลักการแนวคิด
ทฤษฎี โครงสร้างเนื้อหา มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล  3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน 
พบว่ามีผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 4) ผลการประเมินการ
ทดลองใช้รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะชีวิตหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและผลการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการทดลองกับ
ระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน 
   มาณวิกา ทิพยศรี (2559) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน ของโรงเรียนวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย  1) รูปแบบ
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การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  2) แบบวัดทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียด  3) แบบวัดความพึง
พอใจ   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
(Dependent Samples) ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้าน
การจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีองค์ประกอบของ
รูปแบบ คือ  1)ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ  2)แนวคิดและทฤษฎี  3)หลักการ  4)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  5)เนื้อหา  6)กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1ขั้น
เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นเติมความรู้  ขั้นที่ 3 ขั้นตั้งสถานการณ์  ขั้นที่ 4 ขั้นตอบค าถาม  ขั้น
ที่ 5 ขั้นตรวจสอบ  ขั้นที่ 6 ขั้นต่อยอด   7)บทบาทของครู  8)บทบาทของนักเรียน  9)บรรยากาศ
การเรียนรู้  10)สื่อและแหล่งเรียนรู้  11) การวัดและการประเมินผล ผลการศึกษารูปแบบ พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียดมีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 86.69/85.26 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการจัดการกับ
ความเครียดทุกด้านหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ชลธิชา มาลาหอม (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กเยาวชน
ผ่านอัตลักษณ์ชุมชนบ้านอุปราช อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ซึ่งเป็นการผสานวิธีคิดและระเบียบวี
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน ผลการศึกษา พบว่าเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตอยู่ใน
ระดับมาก ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งก่อน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง จาการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พบว่า กระบวนการที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและ
เยาวชนได้ดีท่ีสุด คือ การลงมือปฏิบัติและท ากิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้พัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก
และเยาวชน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และด้านการเข้าใจ
ผู้อื่นนอกจากนี้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายยังท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน เพราะการพัฒนาทักษะชีวิตโดยการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต จะเป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและยังช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
โยนิโสมนสิการ 
 ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
  โยนิโสมนสิการ เป็นการคิดถูกวิธี คิดถูกทาง คิดตามเหตุ และคิดให้เกิดผล ซึ่งมี
ผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
  พระธรรมปิฏก (2538 : 667 – 669) กล่าวว่าโยนิโสมนสิการ หมายถึงการใช้
ความคิดอย่างถูกวิธีและเม่ือเปรียบเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญา โยนิโสมนสิการอยู่ในระดับ
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ที่เหนือศรัทธาเพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดของตนเอง เป็นอิสระ เป็นการฝึกการใช้ความคิดให้รู้
จัดคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างโยนิโส กับ มนสิกา
กร มาจากโยนิ แปลว่าเหตุต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธีทาง มนสิการแปลว่าการท าในใจโดย
แยบคายคับภีร์ชั้นอรรถกถาชฎีการได้ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เป็นความหมายแยกเป็นแง่ 
ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.  อุบายทนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูก
วิธีหมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ท าให้หยั่งรู้สภาวะ 
ลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 
  2.  ปถมนสิการ แปล่า คิดเป็นทางหรือคิดอย่างมีวิธีคิดถูกทาง คือ คิดได้ต่อเนื่อง
เป็นล าดับจัดล าดับได้ หรือมีล าดับมีข้ันตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็น
ระเบียบตามแนวเหตุผลเป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน ไม่ใช่วนเวียนติดพันเรื่องนี้ แล้วเตลิดออกไป
เรื่องอ่ืนหรือกระโดดไปกระโดดมาต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถท่ีจะชัดความ
นึกคิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง 
  3.  การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุ หรือคิดอย่างมี
เหตุผล หมายถึงการคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหา
สาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเค้าหรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามล าดับ 
  4.  อุปปาทกมนสิการ แปลว่าคิดให้เกิดผล คือใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์
เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย ท่ายหมายถึงการคิดการพิจารณาที่ท าให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุก
เร้าให้เดความเพียร การรู้จัดคิดในทางท่ีท าให้หวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่ท าให้มีสติ
หรือท าให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง เป็นต้น 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2551 : 57) กล่าวว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง 
การใช้ความคิดถูกวิธี คือการท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึง
ต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดย
อุบายวิธี ให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 
  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต, 2549: 57) กล่าววา่ โยนิแปลว่า ถูกต้อง 
แยบคาย มนสิการ แปลว่า ท าไว้ในใจหรือการคิด โยนิโสมนสิการ คือ การท าไว้ในใจโดยแยบคาย
หรือการคิดเป็นถูกต้องตามความเป็นจริง 
  เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2541: 15) กล่าวว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าในใจ
โดยอุบายอันแยบควาย คือ การคิดเป็น รู้จักคิด หรือคิดวิเคราะห์ 
  วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรปก (2552: 133) ให้ความหมายของโยนิโส
มนสิการว่า การคิดตามแนวทางแห่งปัญญาคือรู้จักคิด วิจารณ์อย่างรอบคอบรอบด้าน สามารถรู้
เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้จักแก้ปัญหาชีวิตในทางที่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
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  ทิศนา แขมมณี (2540 87; สุวิทย์ มูลค า 2548:56) กล่าวถึง โยนิโสมนสิการไว้ว่า 
“การคิดเป็น” เป็นความสามารถที่บุคคลรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งที่ทั้งปลายตามสภาวะโดยวิธีคิด
เหตุปัจจัย สืบค้นจากต้นเหตุตลอดทาง จนถึงผลสุดท้ายที่เกิด แยกแยะเรื่องออกให้เห็นตาม
สภาวะที่เป็นจริง คิดตามความสัมพันธ์ที่สืบทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู้สึกอุปทานของตนเอง
เข้าไปจับหรือครอบคลุม บุคคลนั้นจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่ง
ปัญญา 
  สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2555: 39) กล่าวว่า โยนิโสมนสิการ มาจากค าว่า โยนิโส 
กับ มนสิการ โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด มนสิการ หมายถึง การกระท าไว้ในใจ การคิด
ค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา โยนิโส หมายถึง เหตุ คือแหล่งเกิด ต้นเค้า ในกรณีท่ีน ามาใช้ในทาง
การศึกษา คือ เหตุก าหนดตัวชี้วัดของเหตุได้ คือ เงื่อนไขจ าเป็น เนื่องจากเหตุเป็นเงื่อนไขที่ท าให้
สิ่งหนึ่งเกิด ส่วน มนสิการ หมายถึงการคิดหรือพิจารณาเป็นกระบวนการที่โยงความสัมพันธ์ของ
สองสิ่ง โดยดูเงื่อนไขจ าเป็นกับสิ่งที่ตามมา 
  ชัญวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 152) กล่าวถึงความหมายของโยนิโสมนสิการไว้ว่า การ
คิดตามแนวทางของปัญญาคือการรู้จัดคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะโดยคิดถูกวิธี คิดมี
ระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้ากุศลท าให้ความดีงามและสามารถแก้ปัญหาได้ 
 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวข้องการการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
 ในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่ควรเน้นเป็นพิเศษ คือ ปัจจัยแห่ง
สัมมาทิฏฐิที่เป็นจุดเริ่มต้น เป็นแหล่งที่มาของการศึกษา ค าที่พูดกันว่า “ให้การศึกษา” ก็อยู่ที่
ปัจจัย ๒ ประการนี้เอง ส่วนกระบวนการของการศึกษา ที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา นั้นเพียงแต่รู้
เข้าใจไว้ เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เก้ือกูล และคอยเสริมคุมกระตุ้นเร้าให้เนื้อหาของการศึกษาหัน
เบนด าเนินไปตามกระบวนนั้น 
 เมื่อท าความเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะมองเห็นรูปร่างของกระบวนการแห่งการศึกษา ซ่ึง
เขียนให้ดูได้ดังนี้ 
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พิจารณาพุทธพจน์ ดังนี้ 
 “ ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพ่ือเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ ดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ 
และ โยนิโสมนสิการ” 
 “โดยก าหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอ่ืน 
แม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย" 
 “โดยก าหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่น แม้สักอย่าง
หนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย” 
 ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ นั้นได้แสดงความหมายในที่นี้ว่า เป็นจุดเริ่มหรือแหล่งที่มาของ
การศึกษา หรือ อาจจะเรียกว่า บุพภาคของการศึกษา เพราะเป็นบ่อเกิดของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็น
แกนน า เป็นต้นทาง และเป็นตัวยืนของกระบวนการแห่งการศึกษาทั้งหมาด ที่ตรัสว่ามี ๒ อย่าง 
คือ 

๑. ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากอ่ืน หรือการกระตุ้นชักจูงจากภายนอก ได้แก่ การสั่ง
สอน แนะน า การถ่ายทอด การโฆษณา ค าบอกเล่า ข่าวสาร ค าชี้แจงอธิบายจากผู้อ่ืน ตลอดจน
การเรียนรู้ เลียนแบบ จากแหล่งต่าง ๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก 

แหล่งส าคัญของการเรียนรู้ประเภทนี้ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพ่ือน คนแวดล้อมใกล้ชิด 
ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลมีชื่อเสียง คนโด่งดัง คนผู้ได้รับความนิยมใน
ด้านต่าง ๆ หนังสือ สื่อมวลชนทั้งหลาย สถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ในที่นี้หมายถึง
เฉพาะที่แนะน าในทางถูกต้องดีงามให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะที่สามารถช่วยน าไปสู่
ปัจจัยที่ ๒ ได ้
 ปัจจัยข้อนี้ จัดเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอก หรืออาจะเรียบว่า ปัจจัยทางสังคม 
  บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถท าหน้าที่ปรโตโฆสะที่ดี มีคุณภาพสูง มีค า
เรียกเฉพาะว่า กัลยาณมิตร ตามปกติ กัลยาณมิตร จะท าหน้าที่เป็นผลดี ประสบความส าเร็จ
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แห่งปรโตโฆสะได้ ต้องสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้เล่าเรียนหรือผู้รับการฝึกสอนอบรม จึง
เรียกวิธีเรียนรู้ในข้อนี้ว่า วิธีการแห่งศรัทธา 
  ถ้าผู้มีหน้าที่ให้ปรโตโฆสะ เช่น ครู อาจารย์ พ่อแม่ ไม่สามารถท าให้เกิดศรัทธาได้ 
และผู้เล่าเรียน เช่น เด็ก ๆ เกิดมีศรัทธาต่อแหล่งความรู้ความคิดอ่ืนมากกว่า เช่น ดาราใน
สื่อมวลชน เป็นต้น และถ้าแหล่งเหล่านั้นให้ปรโตโฆษะที่ชั่วร้ายผิดพลาด อันตรายย่อมเกิดขึ้นใน
กระบวนการแห่งการศึกษา อาจเกิดการศึกษาที่ผิด หรือความไร้การศึกษา 
 ฉะนั้น ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการ ใน
ขั้นตอนแรกจะต้องเป็นการสร้างความคุ้นเคย สร้างศรัทธาของครูผู้ด าเนินกิจกรรมให้กับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาก่อน 
 ในระยะประมาณ 50 ปี ที่ผ่าน ได้มีนักคิดและนักการศึกษาที่ได้ให้ความสนใจในเรื่อง
การพัฒนาการคิดมาเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลัง ๆ ได้มีการน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการสอน และศึกษาวิจัยกันมากข้ึน ควบคู่ไปกับการประยุกต์ ทฤษฎี หลักการของ
ต่างประเทศมาใช้ จึงท าให้ประเทศไทยได้รูปแบบการสอน กระบวนการสอนและเทคนิคต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึนมาก อาทิ การสอนให้ “คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น” โดย โกวิท วรพิพัฒน์ การสอนโดย
สร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดยสุมน อมรวิวัฒน์ การสอนความคิด โดยโกวิท ประวาลพฤษฎ์ 
และการสอนทักษะกระบวนการ โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และกระบวนการคิดเป็น
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย โดยหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ต้น 
 การสร้างศรัทธามีพ้ืนฐานจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศก่อให้เกิดแรงจูงใจ และครูผู้เป็นกัลยาณมิตร เมื่อศรัทธาได้เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมสนับสนุนให้ปัจจัยภายในคือ วิธีการแห่งปัญญา (โยนิโสมนสิการ) ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจ
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา 

 ลักษณะของโยนิโสมนสิการ 
    ทิศนา แขมมณี (2544: 84) กล่าวถึงลักษณะของโยนิโสมนสิการ ไว้ดังนี้ 
    1.   โยนิโสมนสิการ คือ การคิดเป็น เป็นความสามารถที่บุคคลรู้จักมอง รู้จัก
พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นจากต้นเหตุตลอดทางจนถึงผล
สุดท้ายที่เกิดแยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริง คิดตามความสัมพันธ์ที่สืบทอด จาก
เหตุโดยไม่เอาความรู้สึกอุปาทานของตนเองเข้าไปจับหรือเคลือบคลุม บุคคลนั้นจะสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา 
    2.  โยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบภายใน มีความเก่ียวข้องกับการฝึกใช้ความคิด
ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างตื้น ๆ ผิวเผิน 
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เป็นขั้นตอนส าคัญของการสร้างปัญญา ท าใจให้บริสุทธิ์และเป็นอิสระ ท าให้ทุกคนช่วยตนเองได้
น าไปสู่ความเป็นอิสระไร้ทุกข์ พร้อมด้วยสันติสุขเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม 
    3.  โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญา แต่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา เป้าหมายสูงสุด คือ 
การดับทุกข์ 
    4.  โยนิโสมนสิการ เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงสติที่ยังไม่เกิด ได้เกิด ช่วยสติที่เกิดแล้ว
ต่อเนื่องต่อไป ซึ่งสติเป็นองค์ธรรมที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานทุกอย่าง 
 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 183 – 185) ได้กล่าวถึงลักษณะของโยนิโสมนสิการ ไว้ดังนี้ 
    1.  โยนิโสมนสิการ เป็นองค์ประกอบภายในมีความเกี่ยวข้องกับการฝึกใช้ความคิด
ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างตื้น ๆ ผิวเผิน 
เป็นขั้นตอนส าคัญของการสร้างปัญญา ท าใจให้บริสุทธิ์และเป็นอิสระ ท าให้ทุกคนช่วยตัวเองได้ 
น าไปสู่ความเป็นอิสระ ไร้ทุกข์ พร้อมเกิดสันติสุขซึ่งเป็นจุดหมายอันสูงสุด 
    2.  โยนิโสมนสิการ ไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญญา โดยมีเป้าหมาย
คือการดับทุกข์ 
    3.  กลไกการท างานของโยนิโสมนสิการ ในกระบวนการคิด เมื่อบุคคลรับรู้สิ่งใดก็
ตาม ความคิดก็จะพุ่งเข้าไปสู่ความชอบหรือไม่ชอบทันที นั่นคือ สิ่งปรุงแต่งเนื่องจากบุคคลมี
ประสบการณ์มาก่อน โดยเรียกสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นว่าอวิชชา ในขณะเดียวกันโยนิโสมนสิการก็จะเข้า
ไปสกัดก้ันความคิดนั้นแล้วเป็นตัวน าเอาเข้ากระบวนการคิดบริสุทธิ์ที่จะพิจารณาตามสภาวะ ตาม
เหตุปัจจัยเป็นล าดับไม่สับสน มีเหตุผลและเกิดผลได้ ท าให้คนเป็นนายแห่งความคิดไม่ใช่ทาสและ
สามารถควบคุมความคิดน ามาใช้แก้ปัญหาได้ 
    4.  ในการด าเนินชีวิต สติเป็นองค์ธรรมที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานทุกอย่าง 
โยนิโสมนสิการเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงสติที่ยังไม่เกิดให้เกิดช่วยให้สติที่เกิดแล้วเกิดต่อเนื่องต่อไป 
    5.  คนปกติสามารถใช้โยนิโสมนสิการง่าย ๆ ได้ โดยการพยายามควบคุมการแสดง
ความคิดให้อยู่ในแนวทางที่ดีงามตามทางที่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากกัลยาณมิตรมาก่อนหน้า
แล้ว และเมื่อพิจารณาเห็นข้อเท็จจริง และได้รู้ว่าค าแนะน าสั่งสอนนั้นถูกต้องดีงาม มีประโยชน์ก็
ยิ่งมีความม่ันใจ และเกิดศรัทธาขึ้นมาเอง เกิดการประสานกันระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัย
ภายใน กลายเป็นความหมายของตนเอง เป็นที่พึงแห่งตนได้ ดังนั้น ในการสอนเพ่ือสร้างศรัทธา
จะต้องมีความพยายามให้เด็กได้รับรู้ผลและเกิดความตระหนักในผลของการกระท าความดีงาม 
ต้องเร้าใจเพ่ือให้เกิดการเสริมแรงภายใน 
    6.  กลไกการท างานของโยนิโสมนสิการ และความสัมพันธ์ระหว่างปรโตโฆสะกับ
โยนิโสมนสิการ มีดังนี้ 
       6.1  โยนิโสมนสิการจ าท างาน 2 ขั้นตอน คือ รับอารมณ์หรือประสบการณ์จาก
ภายนอก การรับรู้ด้วยโยนิโสมนสิการจะเป็นการรับรู้อย่างถูกต้อง มีการคิดค้นพิจารณาอารมณ์
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หรือเรื่องราวที่เก็บเข้ามาเป็นการพิจารณาข้อมูลด้วยสติ ซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชิวิต
และการท ากิจกรรม 
       6.2  กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะที่ดี) และโยนิโสมนสิการ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
บุคคลกับโลก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก โดยกัลยาณมิตรจะคอบเชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลก
ทางสังคมอย่างถูกต้อง และโยนิโสมนสิการเชื่อมต่อบุคคลกับโลกทางจิตใจของตัวเองอย่างถูกต้อง 
 จะเห็นว่า โยนิโสมนสิการ มีลักษณะทีเด่นชัดในแง่ของการมองสิ่งต่าง ๆ หรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัวอย่างตรงไปตรงมาตามสภาพความเป็นจริง ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของ 
รัก โลภ โกรธ หลง หรือความยึดมั่นแบบเข้าข้างตนเอง และการมองหรือพิจารณาตามสภาพ
ความเป็นจริง จะท าให้ผู้ฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีการกระท าที่ถูกต้อง คิดถูกวิธี คิดเป็น
ขั้นตอน คิดมีเหตุผล และคิดให้ก่อประโยชน์ทั้งนี้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรช่วยสนับสนุน
ประคับประคอง จนสามารถพ่ึงตนเองและเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นที่พ่ึงให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

หลักการคิดของโยนิโสมนสิการ 
    พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต, 2546: 670) ได้กล่าวถึงหลักการคิดของโยนิโส
มนสิการไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
       1.  อุบายมนสิการ แปลว่า คิดเห็นพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวิธี หรือคิด
ถูกวิธีหมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริงสอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ท าให้หยั่งรู้สภาวะ
ลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 
       2.  ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ
จดัล าดับได้หรือมีล าดับ มีข้ันตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตาม
แนวเหตุผลเป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน รวมทั้งสามารถที่จะนึกคิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง 
       3.  การมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมี
เหตุผลหมายถึงการคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให้
เข้าใจถึงต้นเค้า หรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามล าดับ 
       4.  อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล หรือมีเป้าหมาย หมายถึง การคิด
การพิจารณาท่ีท าให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร การรู้จักคิดในทางที่ท าให้หาย
หวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่ท าให้มีสติหรือให้จิตใจเข้มแข็งม่ันคง เป็นต้น 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต, 2549: 58-59) ได้แสดงหลักการคิดดังนี้ 
       1. อุบายมนสิการ (คิดถูกวิธี) การคิดที่อาศัยวิธีการ (Methodology) อัน
สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา เช่น การท าวิจัยต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม หากใช้วิธีวิจัยผิดก็จะ
ไม่ได้ความจริงในเรื่องนั้น 
       2. ปถมนสิการ (คิดมีระเบียบ) การคิดที่ด าเนินตามข้ันตอนของวิธีการนั้น ๆ ไม่มี
การลัดขั้นตอน หรือด่วนสรุปเกินข้อมูลที่ได้มา 
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       3. การณมนสิการ (คิดมีเหตุผล) การคิดจากเหตุโยงไปหาผล และการคิดจากผล
สาวกลับไปหาเหตุ การคิดแบบนี้จะท าให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ 
       4. อุปปาทกมนสิการ (คิดเป็นกุศล) หมายถึง  การคิดแง่สร้างสรรค์ (Creative 
thinking) คือ คิดให้มีความหวังและได้ก าลังใจในการท างาน เมื่อเห็นหรือได้ยินอะไรก็เก็บมาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ทิศนา แขมมณี (2544 : 84) กล่าวไว้ว่า โยนิโสมนสิการ มีหลักการคิด 4 ประการ คือ 
  1. อุบายมนสิการ คือ การคิดอย่างเข้าถึงความจริง 
  2. ปถมนสิการ คือ การคิดอย่างมีล าดับขั้นตอนไม่สับสน 
  3. การณมนสิการ คือ การคิดอย่างมีเหตุผล 
  4. อุปปาทกามนสิการ คือ การคิดอย่างมีเป้าหมาย คิดให้เกิดผล ไม่ใช่คิดเรื่อย
เปื่อย 
 สมประสงค์  ม่วมบุญลือ (2555 : 40 – 41) ได้กล่าวถึงหลักการคิดไว้ 4 ประการ 
ดังนี้ 
  1. อุบายมนสิการ การคิดอย่างเข้าถึงความจริง / จุดหมาย คือคิดถึงอะไร 
  2. ปถมนสิการ การคิดอย่างมีล าดับขั้นตอนไม่สับสน คือ คิดอย่างไร 
  3. การณมนสิการ การคิดอย่างมีเหตุผล คือคิดเพราะเหตุใด 
  4. อุปปาทกมนสิการ การคิดมุ่งให้เกิดประโยชน์ ไม่คิดเลื่อนลอย คือ คิดเพ่ืออะไร 
 จากหลักการคิดข้างต้น สรุปได้ว่าหลักการคิดของโยนิโสมนสิการ มี 4 ประการ 
ประกอบด้วย  คิดตามความจริง คิดตามล าดับขั้นตอน คิดมีเหตุผล คิดให้เกิดประโยชน์ 
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
    พระธรรมปิฏก (2546: 675 – 713) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ 
การน าเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ หรือ โยนิโสมนสิการที่เป็นภาคปฏิบัติ วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการมีหลักการ 2 แบบ คือ โยนิโสมนสิการแบบที่ต้องให้การปฏิบัติการจนถึงท่ีสุด และ
โยนิโสมนสิการแบบปฏิบัติการระดับต้น ๆ หรือแค่มุ่งเตรียมพื้นฐานหรือพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมให้เป็นผู้พร้อมส าหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไป วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ค้นพบใน
พระไตรปิฎก มี 10 วิธี ดังนี้ 
  1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ พิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผล ให้รู้จักสภาวะ
ที่เป็นจริงหรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
ส่งผลสืบทอดกันมา วิธีคิดนี้พบว่า มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
     1.1  คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ เช่น เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึง
เกิดข้ึน หรือเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ เป็นต้น 
     1.2  คิดแบบสอบสวน หรือตั้งค าถาม เช่น สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะมีอะไร หรือ มี
อะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ เป็นต้น 
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  2.  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือวิธีคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดท่ีมุ่งให้มอง
หรอืเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็น เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดข้ึนจากองค์ประกอบต่างๆ มา
ประชุมกัน แต่ละส่วนประกอบล้วนเกิดข้ึนจากส่วนประกอบย่อย ๆ ต่อไปอีก เป็นการวิเคราะห์ทุก
แง่ทุกมุมของสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจชัดเจนทุกแง่มุมนั้น ๆ  
  3.  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทัน คือ มองอย่างรู้เท่าทันความ
เป็นไปของสิ่งทั้งหลายว่า สิ่งทั้งหลายจะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยต่าง ๆ ปรุงแต่งข้ึนและเป็นไปตาม
เหตุและปัจจัย หรือสิ่งทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไป ก็เพราะมีเหตุและปัจจัยเข้ามาเป็นตัวกระท าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ตาม วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
     3.1  รู้เท่าทันและยอมรับความจริง เป็นขั้นวางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายโดย
สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติเป็นท่าทีแห่งปัญญา ท่าทีท่ีเป็นอิสระ ไม่ถูกผูกมัด ไม่ว่าเรา
จะชอบสิ่งนั้นหรือไม่ชอบสิ่งนั้นก็ตาม จะมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงเท่านั้น ไม่มอตามความอยาก
ให้เป็น หรืออยากไม่ให้เป็น ไม่เอาตัวเข้าไปให้ถูกกดถูกบีบ 
     3.2  แก้ไขและท าการไปตามเหตุปัจจัย เป็นขั้นปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลาย โดย
สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ เป็นการปฏิบัติด้วยปัญญา ด้วยความรู้เท่าทัน เป็นอิสระ คือ 
เมื่อรู้อยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย เราต้องการให้มันเป็นอย่างไร ก็ศึกษาให้รู้เข้าใจ
เหตุปัจจัยที่ท าให้มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วแก้ไข ท าการจัดการที่ตัวเหตุปัจจัยเหล่านั้นเพื่อให้เกิดสิ่ง
ที่เราต้องการให้มันเป็นไป หรือเรียกว่า รู้เหตุปัจจัยแล้วแก้ไขกระท าการที่ตัวเหตุปัจจัย 
  4.  วิธีแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแก้ปัญหา เรียกว่า วิธีแห่งความดับทุกข์ เป็นหลัก
ความคิดท่ีสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่น ๆ ได้ทั้งหมด วิธีคิดแบบอริยสัจนี้ มีลักษณะ
ทั่วไป 2 ประการ คือ 
     4.1  เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหา
เหตุ แล้วแก้ไขและท าการท่ีต้นเหตุ จัดเป็น 2 คู่ คือ 
        คู่ท่ี 1 ทุกข์เป็นผล เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ที่เราประสบและไม่
ต้องการ สมุทัยเป็นเหตุ เป็นที่มาของปัญหาเป็นจุดที่จะต้องก าจัดหรือแก้ไข 
        คู่ท่ี 2 นิโรธเป็นผล เป็นสภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง
มรรคเป็นเหตุ เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระท าในการแก้ไขสาเหตุ เพื่อบรรลุจุดหมายคือ
ภาวะสิ้นปัญหา อันได้แก่ความดับทุกข์ 
     4.2  เป็นวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องท าต้อง
ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่คิดเพ่ือสนองตัณหา มานะ ทิฐิ ซึ่งไม่
อาจน ามาใช้ปฏิบัติเพราะไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหลักปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติการของอริยสัจมีวิธี
ปฏิบัติโดยย่อ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ทุกข์ คือ สภาพปัญหา ที่เกิดมีแก่ชีวิตในทุก ๆ วัน 
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   ขั้นที่ 2   สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหา หรือเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา 
   ขั้นที่ 3   นิโรท คือ ภาวะพ้นปัญหา หมดปัญหา เป็นจุดหมายที่ต้องการ 
   ขั้นที่ 4 มรรค คือ วิธีแก้ปัญหา เพื่อก าจัดเหตุปัจจัยของปัญหา ก าหนดวิธีการ 
แผนการ ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ โดยสอดคล้องกับจุดหมายที่ต้องการ 
  5.  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  ค่า ธรรม แปลว่า หลัก หรือ หลักการ คือหลัก
ความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติหรือหลักที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติ ค าว่าอรรถ แปลว่า
ความหมาย ความมุ่งหมาย จุดหมาย ประโยชน์ที่ต้องการ หรือสาระที่พึงประสงค์ ดังนั้น วิธีคิด
แบบอรรถสัมพันธ์ ก็คือ วิธีคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือ พิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างหลักการกับความมุ่งหมาย เป็นความคิดที่มีความส าคัญมาก เมื่อจะลงมือปฏิบัติหรือท า
ตามหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมาย ไม่กลายเป็นการกระท าที่
คลาดเคลื่อน 
  6.  วิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออก หรือพิจารณาให้เห็นครบทั้งคุณ โทษ และ
ทางออก เป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และยอมรับความจริงนั้นทุกด้านทั้งด้านดีและ
เสีย เช่นเมื่อจะแก้ปัญหาต้องท าความเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนและมองเห็นทางออกของปัญหานั้น ๆ 
ได้ การคิดแบบนี้มีลักษณะ 2 ประการ คือ 
     6.1  ลักษณะการมองเห็นตามความเป็นจริงนั้น จะต้องมองเห็นทั้งด้านดี ด้าน
เสีย หรือท้ังคุณและโทษของสิ่งนั้น ๆ ไม่ใช่มองแต่ด้านดีหรือคุณอย่างเดียว และไม่ใช่เห็นแต่โทษ
หรือด้านเสียอย่างเดียว 
     6.2  เมื่อจะแก้ปัญหา หรือวิธีออกไปจากสภาพที่ไม่พึงประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง การเห็นเพียงคุณหรือโทษ ข้อดี ข้อเสีย ยังไม่เพียงพอ จะต้องมองเห็นทางออก มองเห็น
จุดหมาย และรู้ว่าจุดหมายหรือที่จะไปนั้น คืออะไร คืออย่างไร ดีกว่าและพ้นจากข้อบกพร่อง 
จุดอ่อน โทษ ส่วนเสียของสภาพที่เป็นปัญหาอยู่นี้อย่างไร ไม่ต้องขึ้นต่อคุณ โทษ ข้อดี ข้อเสีย 
แบบเก่าอีกต่อไปหรือไม่ จุดหมายหรือสภาพที่ปราศจาปัญหาเช่นนั้นมีอยู่จริงหรือเป็นไปได้
อย่างไร 
  7.  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม หรือการพิจารณาเก่ียวกับการใช้สอย หรือ
บริโภคเป็นวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เป็นขั้นฝึกหัดขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไม่ให้กิเลส
เข้ามาครอบง าจิตใจ แล้วชักจูงพฤติกรรมต่อ ๆ ไป คุณค่านี้จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
     7.1  คุณค่าแท้ หมายถึง ความหมายคุณค่า หรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายในแง่
ที่สนองความต้องการของชีวิตโดยตรง เช่น อาหารมีประโยชน์ในตัวเอง เป็นต้น คุณค่านี้อาศัย
ปัญญาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคา 
     7.2  คุณค่าเทียม หมายถึง ความหมาย คุณค่า หรือ ประโยชน์ของสิ่งทั้งหลาย
ในแง่สนองตัณหา เช่น อาหารมีคุณค่าที่ความอร่อย เป็นต้น คุณค่านี้อาศัยตัณหาเป็นเครื่องตีค่า
หรือวัดราคา 
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  8.  วิธีคิดแบบอุบายปลุงเร้าคุณธรรม มีหลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้คือสิ่ง
ประสบเหมือนกัน แต่บุคคลรับรู้ต่างกันอาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแต่งไปคนละอย่าง สุดแต่
โครงสร้างของจิตใจหรือแนวทางความเคยชินต่าง ๆ เช่น การคิดถึงความตาย ผู้ที่ไม่มีโยนิโส
มนสิการก็จะรู้สึกสลดหดหู่ เศร้าใจ เหี่ยวแห้งใจหรือดีใจในความตายของคนที่เกลียดชัง เป็นต้น 
แต่หากเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการจะคิดประกอบด้วยสติ หรือระลึกถึงสิ่งที่ก าลังเกี่ยวข้อง มีความรู้สึก
เร้าใจ มีส านึกในการเร่งท าการงาน และรู้ตามความเป็นจริง 
  9.  วิธีคิดเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน คือ การคิดท่ีไม่ตกอยู่ในอ านาจของอารมณ์ไม่
หวนอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว หรือคิดฟุ้งเฟ้นฝันปรุงแต่อย่างไม่มีฐานแห่งความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน แต่หากคิดด้วยอ านาจของปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ล่วงไปแล้ว หรือเป็นเรื่องในอนาคตก็
เข้าอยู่ในการคิดอยู่กับปัจจุบัน เช่น การเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบทเรียนจากอดีตเพ่ือ
ความไม่ประมาทในการป้องกันภัยในอนาคต เป็นต้น 
  10.  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท มีลักษณะส าคัญของการคิดและการพูด ในการมองและ
แสดงความจริง โดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละด้าน ครบทุกแง่ทุกด้าน ไม่ใช่จับเอาแง่หนึ่งแง่เดียว
หรือจับบางแง่มาวินิจฉัย ตีคลุมไปอย่างนั้นทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
     10.1  จ าแนกในแง่ความเป็นจริง แบ่งจ าแนกได้เป็น 2 อย่างคือ 
        10.1.1 จ าแนกตามแง่ต่าง ๆ ตามที่เป็นอยู่จริงของสิ่งนั้น ๆ ชี้เฉพาะด้านนั้น 
        10.1.2 จ าแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้น ๆ ให้ครบทุกแง่ทุกด้าน
คือ พิจารณาสิ่งใดก็ไม่มองแคบ ๆ ไม่ติดอยู่กับส่วนเดียวแง่เดียวของสิ่งนั้น เช่น ดีในแง่นั้น กรณี
นั้นไม่ดีในแง่นี้กรณีนี้ เป็นต้น 
     10.2  จ าแนกโดยส่วนประกอบ คือ วิเคราะห์แยกแยะให้รู้เท่ทันภาวะที่สิ่งนั้น 
เกิดข้ึนจากองค์ประกอบย่อยมาประชุมกันไม่ติดอยู่ภายนอกหรือถูกลวง โดยภาพลวงของสิ่งๆ นั้น 
     10.3  จ าแนกโดยล าดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามล าดับขั้น
แห่งเหตุปัจจัย ให้มองแต่ละขณะ ให้เห็นตัวเหตุปัจจัยที่แท้จริง ไม่ถูกลวงให้จับเหตุปัจจัยสับสน 
     10.4  จ าแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 
     10.5  จ าแนกโดยเงื่อนไขคือ มองหรือแสดงความจริง พิจารณาเงื่อนไข
ประกอบ 
     10.6  จ าแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปได้อ่ืน ซึ่งต้องพิจารณาหนทาง
วิธีการหรือความเป็นไปได้ ที่อาจมีได้หลายอย่าง ทางที่ได้ผลกว่าหรือตรงทางกว่า ทางที่เหมาะสม
หรือได้ผลดีส าหรับตน หรือส าหรับกรณีนั้นมากว่าอย่างอ่ืน ทางเลือกหรือความเป็นไปได้ อาจมี
เพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่าง แต่เป็นทางอ่ืนที่ไม่ใช่ทางที่ก าลังท าอยู่หรือเข้าใจอยู่ขณะนั้น 
ความคิดตามวิธีวิภัชชวาทนี้มีผลดีหลายประการ เช่น ท าให้ไม่ติดตัน หรือวนเวียนหรือหาทางออก
ไม่ได้ เมื่อสิ่งที่ท าอยู่ไม่ส าเร็จผล หรือไม่เหมาะสมกับตน ท าให้ไม่ท้อแท้ถดถอยหรืออับจน จนหยุด
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ความเพียรในการท าอย่างไม่ส าเร็จ และข้อที่ส าคัญที่สุดคือ ท าให้สามารถคิดหาทางและค้น
หนทาง วิธีการ หรือความเป็นไปได้ที่ถูตอง เหมาะสมตรงตามความเป็นจริง 
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วิธีข้างต้นนั้นสามารถน ามาสรุปเป็นตารางจ าแนกวิธี
คิดและแนวทักษะการคิดแบบโยนิโสมได้ (อาลัย พรหมชนะ, 2541: 38) ดังตาราง......... 
อาลัย พรหมชนะ. (2541). การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและทักษะการคิดของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปที5่ในรายวิชา ส 0411 พระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา โดยวิธสีอนตามแนว
โยนิโสมนสิการ. วิทยานิพนธศษ.ม. (ศึกษาศาสตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยสั  ุโขทัยธรรมาธิ
ราช . 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดที่บ่งชี้ 
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย - การค้นหาสาเหตุ 

- หาปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา 
- คิดแบบสืบสวนหรือตั้งค าถาม 

2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ - จ าแนก แจกแจง แยกแยะ จัดประเภทหมวดหมู่ 
วิเคราะห์ 

3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ - การคิดอย่างเท่าทัน และยอมรับความจริง 
- การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความจริง
ของธรรมชาติ 
- แก้ไปตรงเหตุและปัจจัยด้วยสติ 

4. วิธีคิดแบบอริยสัจ - คิดตามเหตุและผล 
- คิดผลไปหาเหตุ 
-คิดตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา 
-การแก้ปัญหาของชีวิต 

5. คิดแบบอรรถสัมพันธ์ การคิดพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับ
อรรถ (หลักการ- ความมุ่งหมาย) 
หลักความดีงาม หลักปฏิบัติ 
หลักการน าไปใช้ปฏิบัติทางอรรถ ได้แก่ 
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในจุดหมาย ขอบเขตแห่ง
คุณค่าของหลักธรรม การฝึกหัดอบรมตน 

6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก - มีการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงทุกแง่มุม 
- มองทั้งแง่ดี แง่เสีย คุณและโทษ 
- หาทางออกเพ่ือแก้ปัญหา 

7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม - การพิจารณาโดยใช้ปัญญาไตร่ตรอง 
- การรู้จัดเลือกเสพคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิต 
- การรู้จัดแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 

8. คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม - การสกัดก้ัน บรรเทา ขัดเกลาตัณหา 
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วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดที่บ่งชี้ 
- เหตุการณ์เดียวกันแต่มองเห็นนึกคิดปรุงแต่งคนละ
อย่าง (ดี ไม่ดี) 
- ชักน าความคิดให้เดินไปในทางที่ดี และเป็นประโยชน์ 
- คิดถูกวิธีเกิดกุศลธรรม 
- การคิดตื่นตัว เร้าใจ ไม่ประมาท มีสติ รู้ส านึก รู้เท่า
ทันตามความเป็นจริง 
- คิดปรุงแต่งเพ่ิมเติมในทางที่ดีงาม 

9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน - การใช้ความคิดและเนื้อหาของความคิดท่ีสติระลึกรู้
ก าหนดอยู่ 
- ฝึกอบรมจิตใจให้เกี่ยวข้องรับรู้ในภารกิจที่ก าลัง
กระท าอยู่ในปัจจุบัน 
- การบังคับจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์และตัณหา 
- การไม่หวั่นไหวไปตามอ านาจกิเลส 
- การวิเคราะห์อดีตโดยใช้สติปัญญา คิดตระเตรียม
วางแผนกิจการไว้ล่วงหน้า เชื่อมโยงกับหน้าที่ใน
ปัจจุบัน 

10. การคิดแบบวิภัชชวาท - การเชื่อมโยงวิธีคิดกับการพูด 
- การมอง การแสดงความจริงโดยแยกแยะให้เห็นแต่
ละแง่ แต่ละด้านทุกแง่ทุกมุม 
- แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามล าดับ 
- การซอยออกไปเป็นแต่ละขณะให้มองเห็นตัวเหตุ
ปัจจัยที่แท้จริง 
- การรู้จักแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 

 พระมหาสุรศักดิ์ มุ่งซ้อนกลาง (พรมหาสุรศักดิ์, 2557: 43) ได้กล่าวว่า วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการทั้ง 10 วิธีนั้น แต่ละวิธีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งเสริมกันและกัน ดังนั้น หาก
จะเลือกน ามาใช้พัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ทั้ง 10 วิธี สอดคล้อง
กับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2549: 72) กล่าวไว้ว่า การศึกษาโดยเฉพาะที่จัดกันเป็น
ระบบ อาจจะพัฒนาวิธีเรียนวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมกระตุ้นเร้าให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนใช้โยนิโสมนสิการแบบพ้ืนฐาน คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย และวิธีคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องพิจารณาก็โยงวิธีคิดสองแบบนั้นเข้าไปเชื่อมกับวิธีคิด
สามัญลักษณ์ และวิธีคิดแบบแก้ปัญหา จากนั้น วิธีคิดแบบอ่ืน ๆ ก็จะเข้ามาสนองรับใช้ บุคคลที่มี
โยนิโสมนสิการนั้นตามช่วงจังหวะที่เหมาะสม แล้วความเป็นคนมีโยนิโสมนสิการหรือรู้จักใช้โยนิโส
มนสิการก็จะเกิดตามมาเอง ซึ่งสอดคล้องกับ วัลนิกา ฉลากบาง (2548: 19) ที่กล่าวว่า วธิีคิดแบบ
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โยนิโสมนสิการเป็นวิธีที่มีความลึกซึ้งเพ่ือมุ่งขจัดกิเลสซึ่งนากเกินกว่าที่เด็กวัยรุ่นจะเข้าใจและปรบ
มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น การฝึกให้คิดแบบโยนิโสมนสิการจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ทั้ง 10 วิธี 
และได้เสนอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว้ 5   วิธีน ามาสร้างเป็นวิธีคิด 6 ขั้น ประกอบด้วย วิธีคิด
แบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  วิธีคิดแบบคุณค่า
แท้คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก มาจัดล าดับให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน โดย
ใช้วิธีคิดแบบแก้ปัญหาเป็นวิธีหลักและวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ เป็นส่วนที่สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้ได้
กระบวนการคิดหรือวิธีคิดที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน 
นอกจากนี้ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต, 2546: 670) ที่ได้กล่าวสรุปวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ทั้ง 10 วิธี ไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1) อุบายมนสิการ คือ คิดอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี หมายถึง คิดถูก
วิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง  2) ปถมนสิการ คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ จัดล าดับได้หรือมีล าดับ มี
ขั้นตอนอย่างมีระเบียบ ไม่ยุ่งเหยิงสับสน  3) การณมนสิการ คือคิดตามเหตุ คิดค้นเหตุคิดตาม
เหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล และ 4) อุปปาทกมนสิการ คือ คิดให้เกิดผล หรือมีเป้าหมาย คิด
ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร 

 สรุปว่า วิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร คือ การคิดอย่างลึกซึ้ง ถูกวิธี มีขั้นตอนที่เป็น
ระเบียบเป็นเหตุเป็นผลก่อให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมาใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักการคิดทั้ง 4 ประการ ได้แก่ 1. คิดถูกวิธี 2. คิดเป็นล าดับขั้นตอน 3. คิดมี
เหตุผล รู้จักคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 4. คิดให้เกิดผลดีกับชีวิตเกิดประโยชน์กับส่วนรวม และในแต่
ละข้ันตอนผู้วิจัยได้ก าหนดสถานการณ์จากประสบการณจริง ข่าวซึ่งก าลังเป็นที่น่าสนใจของสังคม
ขึ้นมาเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 วิธีคิดแบบโยสิโสมนสิการนี้ พระธรรมปิฏก (2538 : 669 – 727) ได้ประมวลวิธีคิดไว้ 
10 วิธ ีดังนี้ 

 1.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั (วิธีแบบอิปทัปปัจจยตาหรือคิดตามหลักปฏิจจสมุป
บาท) เป็นการพิจารณาปรากฎการณ์ที่เป็นผล เป็นวิธีคิดด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่
สัมพนัธ์ส่งผลสืบทอดกันมา จัดเป็นวิธีคิดแบบพื้นฐานมีแนวปฏิบัติ 2   แนวคือ 
    ก. วิธีคิดแบบสืบสานเหตุปัจจัยสัมพันธ์ สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้น “เมื่อสิ่งนี้มี 
สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน เมื่อสิ่งนี้ไม่มี เพราะสิ่งนี้จึงดับ” 
    ข. คิดแบบสอบสวนหรือตั้งค าถาม เช่น “อุปทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 
อุปาทานมมีเพราะตัญหาเป็นปัจจัย ตัญหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเป็น
ปัจจัย เวทนามีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ฯลฯ” 
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 2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบนี้ พระธรรมปิฏกอธิบายว่า มิใช่เพีย
แต่จ าแนกแจกแจงแยกแยะไปอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีการจัดประเภทหมวดหมู่ไปพร้อมกันจัดเป็น 
“วิภัชชวธิี” อย่างหนึ่งเป็นการจ าแนกอย่างมีหลักเกณฑ์ ถ้าจะเรียกอย่างสมัยใหม่คง หมายถึง 
“วิธีคิดแบบวิเคราะห์” วิธีคิดแบบนี้มีตัวอย่างมากในพุทธธรรม เป็นการจ าแนกสภาวะหรือ
ภาพรวมที่ปรากฏอยู่แล้วใช้หลักพ้ืนฐาน 
 3.  วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทันความเป็นไปของธรรมชาติและ
ความเป็นปกติธรรมดาของสภาวะทั้งหลาย วิธีคิดแบบนี้ เห็นว่าจะกระท าได้ต่อเมื่อได้มีสาระ
ความรู้ในหลักขอธรรมชาติ รู้ความเป็นไปของเหตุและปัจจัยต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถคิด
สรุปความเป็นไปของสภาวะเหล่านั้น (Generalization) วา่มันมีเหตุให้เกิดข้ึนเปลี่ยนแปลงและ
สลายไปได้ ตระหนักถึงความจริงที่เกิดข้ึนเป็นธรรมชาติ พระราชวรมุนีได้แบ่งวิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณ์นี้เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การคิดอย่างรู้เท่าทันและยอมรับความจริง  ขั้น 2 การปฏิบัติ
ต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติเป็นการปฏิบัติด้วยปัญญา ด้วยความรู้เท่า
ทัน แก้ไขตรงเหตุและปัจจัยด้วยสติ สัมปชัญญะ คือ ก าหนดรู้ เมื่อคิดเช่นนี้ได้บุคคลก็จะมีอิสระไม่
ถูกบีบคั้น หลงจมอยู่ในความทุกข์ 
 4. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแก้ปัญหา หรือวิธีแห่งความดับทุกข์ พระธรรมปิฏก 
อธิบายว่า เป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่งซึ่งสามารถขยายได้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่น ๆ ได้ทั้งหมด 
วิธีคิดแบบอริยสัจนี้มีลักษณะทั่วไป 2 ประการ คือ 
 1. เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้ว
แก้ไขและท าการที่ต้นเหตุ จัดเป็น 2 คู่ คือ 
 คู่ท่ี 1 : ทุกเป็นผล เป็นตัวปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีประสบซึ่งไม่ต้องการ : สมุทัยเป็น
เหตุ เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่จะต้องก าจัดหรือแก้ไขจึงจะพ้นจากปัญหาได้ 
 คู่ท่ี 2 นิโรธเป็นผลเป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง : มรรคเป็น
เหตุ เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระท าในการแก้ไขสาเหตุเพื่อบรรลุจุดหมายคือ ภาวะสิ้น
ปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์ 
 2.  เป็นวิธีคิดท่ีตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องท า ต้องปฏิบัติ 
ต้องเก่ียวข้องของชีวิต ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องฟุ้งเฟ้อที่สักแต่ว่าคิดเพ่ือสนองตัณหา     
มานะทิฏฐิ ซึ่งไม่อาจน ามาใช้ปฏิบัติ ไม่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
 5.  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ การคิดพิจารณาให้เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรม(หลักการ) กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) ค าว่าธรรมนั้นคือ หลักความจริง หลักความดี หลัก
ปฏิบัติหลักการน าไปใช้ปฏิบัติ และหลักค าสอน ส่วนอรรถนั้น แปลว่า ความหมาย คามมุ่งหมาย 
จุดหมายหรือสาระที่พึงประสงค์ พระราชวรมุนีได้อธิบายความว่า ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักใน
จุดหมายและขอบเขตแห่งคุณค่าของหลักธรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องก าหนดความถูกต้อง พอเหมาะ
พอดีแห่งการปฏิบัติหลักธรรมนั้น ๆ อันเป็นธรรมมานุธรรมปฏิบัติการฝึกหัดอบรมตนให้ปฏิบัติ
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ในทางสายกลางก็ดี การบ าเพ็ญ ศีล สมาธิปัญญา ก็ดี ย่อมอาศัยพ้ืนฐานการคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์และอาศัยการช่วยชี้แจงหลักการ จุดหมายโดยอาศัยผู้เป็นกัลยาณมิตรด้วย 
 6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาให้เห็นครบทั้งคุณ โทษ และทางออก 
เป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และยอมรับความจริงนั้นทุกด้านทั้งด้านดีและเสีย เช่น
เมื่อจะแก้ปัญหาต้องท าความเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนและมองเห็นทางออกของปัญหานั้น ๆ ได้ การ
คิดแบบนี้มีลักษณะ 2 ประการ คือ 
  6.1 ลักษณะการมองเห็นตามความเป็นจริงนั้น จะต้องมองเห็นทั้งด้านดี ด้านเสีย 
หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้น ๆ ไม่ใช่มองแต่ด้านดีหรือคุณอย่างเดียว และไม่ใช่เห็นแต่โทษหรื
ด้านเสียอย่างเดียง 
  6.2 เมื่อจะแก้ปัญหา หรือวิธีออกไปจากสภาพที่ไม่พึงประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
การเห็นเพียงคุณหรือโทษ ข้อดี ข้อเสีย ยังไม่เพียงพอ จะต้องมองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมาย 
และรู้ว่าจุดหมายหรือที่จะไปนั้น คืออะไร คืออย่างไร ดีกว่าและพ้นจากข้อบกพร่อง จุดอ่อน โทษ 
ส่วนเสียของสภาพที่เป็นปัญหาอยู่นี้อย่างไร ไม่ต้องขึ้นต่อคุณ โทษ ข้อดี ข้อเสีย แบบเก่าอีกต่อไป
หรือไม่ จุดหมายหรือสภาพที่ปราศจากปัญหาเช่นนั้นมีอยู่จริงหรือเป็นไปได้อย่างไร 
 7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม หรือการพิจารณาเก่ียวกับการใช้สอยหรือบริโภค
เป็นวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัญหา เป็นขั้นฝึกหัดขัดเกลากิเสส หรือตัดทางไมให้กิเลสเข้ามา
ครอบง าจิตใจ แล้วชักจูงพฤติกรรมต่อ ๆ ไป คุณค่านี้จ าแนกได้เป็น 2 ระเภท คือ 
  7.1 คุณค่าแท้ หมายถึง ความหมายคุณค่า หรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายในแง่ที
สนองความต้องการของชีวิตโดยตรง เช่น อาหารมีประโยชน์ในตัวเอง เป็นต้น คุณค่านี้อาศัย
ปัญญาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคา 
  7.2 คุณค่าเทียม หมายถึง ความหมาย คุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายในแง่
สนองตัณหา เช่น อาหารที่คุณค่าที่ความอร่อย เป็นต้น คุณค่านี้อาศัยตัณหาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัด
ราคา 
 8. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม มีหลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้คือ สิ่งประสบ
เหมือนกัน แต่บุคคลรับรู้ต่างกันอาจมองเห็น และคิดนึกปรุงแต่งไปคนละอย่าง สุดแต่โครงสร้าง
ของจิตใจหรือแนวทางความเคยชินต่าง ๆ เช่น การคิดถึงความตาย ผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการก็จะ
รู้สึกสลดหดหู่ เศร้าใจ เหี่ยวแห้งใจหรือดีใจในความของคนที่เกลียดชัง เป็นต้น แต่หากเป็นผู้มี
โยนิโสมนสิการจะคิดประกอบด้วยสติ หรือระลึกถึงสิ่งที่ก าลังเกี่ยวข้อง มีความรู้สึกเร้าใจ มีส านึก
ในการเร่งท าการงาน และรู้ตามความเป็นจริง 
 9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน คือ การคิดที่ไม่ตกอยู่ในอ านาจของอารมณ์ไม่
หวนอาลัยอาวรณ์ถึงที่ส่งล่วงมาแล้ว หรือคิดฟุ้งเฟ้อปรุงแต่งอย่างไม่มีฐานแห่งความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน แต่หากคิดด้วยอ านาจของปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ล่วงไปแล้ว หรือเป็นเรื่องในอนาคตก็
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เข้ามาอยู่ในการคิดอยู่กับปัจจุบัน เช่น การเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบทเรียนจากอดีต
เพ่ือความไมป่ระมาทในการป้องกันภัยในอนาคต เป็นต้น 
 10. วธิีคิดแบบวิภัชชวาท มีลกัษณะส าคัญของการคิดและการพูด ในการมองและ
แสดงความจริง โดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละด้าน ครบทุกแง่ทุกด้าน ไม่ใช่จับเอาแง่หนึ่งแง่เดียว
หรือจับบางแง่มาวินิจฉัย ตีคลุมไปอย่างนั้นทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
  10.1 จ าแนกในแง่ความเป็นจริง แบ่งจ าแนกได้เป็น 2 อย่าง คือ 
   10.1.1 จ าแนกตามแง่ต่าง ๆ ตามท่ีเป็นอยู่จริงของสิ่งนั้น ๆ ชี้เฉพาะด้านนั้น 
   10.1.2 จ าแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้น ๆ ให้ครบทุกแง่ทุกด้าน 
คือ พิจารณาสิ่งใดก็ไม่มองแคบ ๆ ไม่ติดอยู่กับส่วนเดียวแง่เดียวของสิ่งนั้นเช่น ดีในแง่นั้น กรณีนั้น 
ไม่ดีในแง่นี้กรณีนี้ เป็นต้น 
  10.2 จ าแนกโดยส่วนประกอบคือ วิเคราะห์แยกแยะให้รู้เท่าทันภาวะที่สิ่งนั้น
เกิดข้ึนจากองค์ประกอบย่อยมาประชมกันไม่ติดอยู่ภายนอกหรือถูกลวง โดยภาพลวงของสิ่ง ๆนั้น 
  10.3 จ าแนกโดยล าดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามล าดับขั้นแห่ง
เหตุปัจจัย ให้มองแต่ละขณะให้เห็นตัวเหตุปัจจัยที่แท้จริง ไม่ถูกลวงให้จับเหตุปัจจัยสับสน 
  10.4 จ าแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 
  10.5 จ าแนกโดยเงื่อนไขคือ มองหรือแสดงความจริง พิจารณาเงื่อนไขประกอบ 
  10.6 จ าแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปได้อ่ืน ซึ่งต้องพิจารณาหนทางวิธีการ
หรือความเป็นไปได้ ที่อาจมีได้หลายอย่าง ทางที่ได้ผลกว่าหรือตรงทางกว่า ทางที่เหมาะสมหรือ
ได้ผลดีส าหรับตน หรือส าหรับกรณีนั้นมากกว่าอย่างอ่ืน ทางเลือกหรือความเป็นไปได้ อาจมีเพียง
อย่างเดียวหรือหลายอย่าง แต่เป็นทางอ่ืนที่ไม่ใช่ทางที่ก าลังท าอยู่หรือเข้าใจอยู่ขณะนั้น ความคิด
ตามวิธีวิภัชชวาทนี้มีผลดีหลายประการ เช่น ท าท าให้ติดตัน หรือวนเวียนหรือหาทางออกไม่ได้ 
เมื่อสิ่งที่ท าอยู่ไม่ส าเร็จผล หรือไม่เหมาะสมกับตน ท าให้ไม่ท้อแท้ถดถอยหรืออับจน จนหยุดความ
เพียรในการท าอย่างไม่ส าเร็จ และข้อที่ส าคัญที่สุดคือ ท าให้สามารถคิดหาทางและค้นพบหนทาง 
วิธีการ หรือความเป็นไปได้ที่ถูกต้อง เหมาะสมตรงตามความเป็นจริง 
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วิธีข้างต้นนั้นสามารถน ามาสรุปเป็นตารางจ าแนกวิธี
คิดและแนวทักษะการคิดแบบโยนิโสได้ (เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ, 2553: 58-60) ดังตารางที่... 
ตารางที่      จ าแนกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดที่บ่งชี้ 
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย - การค้นหาสาเหตุ 

- หาปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา 
- คิดแบบสืบสวนหรือตั้งค าถาม 

2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ - จ าแนก , แจกแจง, แยกแยะ, จัดประเภทหมวดหมู่
,วิเคราะห์  
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วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดที่บ่งชี้ 
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ - การคิดอย่างเท่าทัน และยอมรับความจริง 

- การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความ
จริงของธรรมชาติ 
- แก้ไปตรงเหตุและปัจจัยด้วยสติ 

4. วิธีคิดแบบอริยสัจ - คิดตามเหตุและผล 
- คิดผลไปหาเหตุ 
- คิดตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา 
- การแก้ปัญหาของชีวิต 

5. คิดแบบอรรถสัมพันธ์ - การคิดพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรม
กับอรรถ (หลักการ- ความมุ่งหมาย) 
- ทางธรรมประกอบด้วย หลักความจริง หลักความดี
งาม หลักปฏิบัติ หลักการน าไปใช้ปฏิบัติทางอรรถ 
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในจุดหมาย 
ขอบเขตแห่งคุณค่าของหลักธรรม การฝึกหัดอบรม
ตน 

6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก - การมองสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงทุกแง่มุม 
-มองทั้งแง่ดี แง่เสีย คุณและโทษ 
- หาทางออกเพ่ือแก้ปัญหา 

7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม - การพิจารณาโดยใช้ปัญญาไตร่ตรอง 
- การรู้จักเลือกเสพคุณค่าที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต 
- การรู้จักแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 

8. คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม - การสกัดก้ัน บรรเทา และขัดเกลาตัณหา 
- เหตุการณ์เดียวกันแต่มองเห็นนึกคิดปรุงคนละอย่าง 
(ดี ไม่ดี) 
- ชักน าความคิดให้เดินไปในทางที่ดี และเป็น
ประโยชน์ 
- คิดถูกวิธีเกิดกุศลธรรม 
- การคิดตื่นตัว เร้าใจ ไม่ประมาท มีสติ รู้ส านึก รู้เท่า
ทันตามความเป็นจริง 
- คิดปรุงแต่งเพ่ิมเติมในทางที่ดีงาม 

9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
 
 

- การใช้ความคิดและเนื้อหาของความคิดท่ีสติระลึกรู้
ก าหนดอยู่ 
- ฝึกอบรมจิตใจให้เกี่ยวข้องรับรู้ในภารกิจที่ก าลัง
กระท าอยู่ในปัจจุบัน 
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วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดที่บ่งชี้ 
 

 
- การบังคับจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์และ
ตัณหา 
-การไม่หวั่นไหวไปตามอ านาจกิเลส 
-การวิเคราะห์อดีตโดยใช้สติปัญญา คิดตระเตรียม
วางแผนกิจการไว้ล่วงหน้า เชื่อมโยงกับหน้าที่ใน
ปัจจุบัน 

10. การคิดแบบวิภัชชวาท - การเชื่อมโยงวิธีคิดกับการพูด 
- การมอง การแสดงความจริงโดยแยกแยะ ให้เห็นแต่
และแง่แต่ละด้านทุกแง่ทุกมุม 
- แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามล าดับ 
-การซอยออกไปเป็นแต่ละขณะให้มองเห็นตัวเหตุ
ปัจจัยที่แท้จริง 
- การรู้จักแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 

 พระมหาสุรศักดิ์ มุ่งซ้อนกลาง (2557: 43) กล่าวว่า จากวิธีการคิดแบบโยนิโส
มนสิการทั้ง 10 วิธีข้างต้นนั้น พบว่า แต่ละวิธีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งเสริมกันและกัน ดังนั้น
หากจะเลือกน ามาใช้พัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ทั้ง 10 วิธี ดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2549: 72) กล่าวไว้ว่า การศึกษาโดยเฉพาะที่จัดกันเป็นระบบ 
อาจจะพัฒนาวิธีเรียนวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมกระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนใช้โยนิโสมนสิการแบบพ้ืนฐาน คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย และวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องพิจารณาก็โยงวิธีคิดสองแบบนั้นเข้าไปเชื่อมกับวิธีคิดสามัญ
ลักษณ์ และวิธีคิดแบบแก้ปัญหา จากนั้น วิธีคิดแบบอื่น ๆ ก็จะเข้ามาสนองรบใช้บุคคลที่มีโยนิโส
มนสิการนั้นตามช่วงจังหวะที่เหมาะสม แล้วความเป็นคนมีโยนิโสมนสิการหรือรู้จักใช้โยนิโส
มนสิการก็จะเกิดตามมาเอง ซึ่งสอดคล้องกับ วัลนิกา ฉลากบาง (2548: 19) ที่กล่าวว่า วธิีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นวิธีที่มีความลึกซึ้งเพ่ือมุ่งขจัดกิเลศซึ่งยากเกินกว่าที่เด็กวัยรุ่นจะเข้าใจและปรับ
มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น การฝึกให้คิดแบบโยนิโสมนสิการจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ทั้ง 10 วิธี 
และได้เสนอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว้ 5 วิธีน ามาสร้างเป็นวิธีคิด 6 ขั้น ประกอบด้วย วิธีคิด
แบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบคุณค่าแท้
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก มาจัดล าดับให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน โดยใช้
วิธีคิดแบบแก้ปัญหาเป็นวิธีหลักและวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ เป็นส่วนที่สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้ได้
กระบวนการคิดหรือวิธีคิดที่เหมาะกับการพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน 
 นอกจากนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2546: 670) ที่ได้กล่าวสรุปวิธีการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ทั้ง 10 วิธี ไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1)อุบายมนสิการ คือ คิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธี 
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หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง  2) ปถมนสิการ คือ คิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ จัดล าดับ
ได้หรือมีล าดับ มีขั้นตอนอย่างมีระเบียบ ไม่ยุ่งเหยิงสับสน  3) การณมนสิการ คือ คิดตามเหตุ 
คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล และ  4) อุปาทกมนสิการ คือ คิดให้เกิดผล หรือ
มีเป้าหมาย คิดปลุกเร้าให้เกิดความเพียร 
 สรุปว่า วิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร คือ การคิดที่ถูกวิธี มีล าดับขั้นตอนการคิดที่มี
ระเบียบมีแบบแผนการคิดท่ีชัดเจนมีเหตุมีผล และเป็นการคิดท่ีก่อให้เกิดประโยชน ผู้วิจัยได้ปรับ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการคิดทั้ง 4 แต่ในการวิจัยครั้งนี้ 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การสอนตามหลักการคิด 7 วิธี คือ วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุ
ปัจจัย  วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม  วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม  วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน  
วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก  วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิด
แบบแก้ปัญหา และในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยได้ก าหนดสถานการณ์ นิทาน หรือข่าว ซึ่งก าลังเป็นที่
สนใจของสังคมขึ้นมาเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 ในปี พ.ศ.2526 สุมน อมรวิวัฒน์ นักการศึกษาไทยผู้มีชื่อเสียงและมีผลงานทาง
การศึกษาจ านวนมา ได้น าแนวคิดจากหนังสือพุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)
เกี่ยวกับการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ มาสร้างเป็นหลักการและขั้นตอนการสอนตามแนว
พุทธวิธีขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนาขึ้นจากหลักการที่ว่า ครูเป็นบุคคลส าคัญท่ีสามารถ
จัดสภาพแวดล้อมแรงจูงใจและวิธีการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ การได้ฝึกผนวิธีการคิด
โดยแยบคายและน าไปสู่การปฏิบัติ่จนประจักษ์จริงโดยครูท าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์มี
โอกาสคิด และแสดงออกอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยพัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญาและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม (สุมน อมรวิวัฒน์, 2533: 161)  
 รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาความสามารถในการคิด (โยนิโสมนสิการ) การตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบโยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2533: 161-
166)  
    1. ขั้นน า การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน 
       1.1 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสม ได้แก่ เหมาะสมกับระดับของชั้น วัย
ของผู้เรียน วิธีการเรียนการสอนและเนื้อหาของบทเรียน 
       1.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ ครูเป็นกัลยาณมิตร หมายถึงครูท า
ตนให้เป็นที่เคารพรักของศิษย์ โดยมุคลิกภาพท่ีดี สะอาด แจ่มใส และส ารวม มีสุขภาพจิตดี มี
ความมั่นใจในตนเอง  
       1.3 การเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ 
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  ก. ใช้สื่อการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเร้าความสนใจ เช่น 
การจัดป้ายนิเทศ นิทรรศการ เสนอเอกสาร ภาพ กรณีปัญหา กรณีตัวอย่า สถานการณ์จ าลอง 
เป็นต้น 
  ข. จัดกิจกรรมข้ันน าที่สนุก น่าสนใจ 
  ค.ศิษย์ได้ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของตน และได้รับทราบผลทันที 
    2. ขั้นสอน  
       2.1 ครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่องประเด็น
ส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  
       2.2 ครูแนะแหล่งวิทยาการและแหล่งข้อมูล 
       2.3 ครูฝึกการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะที่
เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางสังคม 
       2.4 ครูจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด ลงมือค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และสรุป
ความคิด 
       2.5 ครูฝึกการสรุปประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบประเมินค่า โดย
วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือกและทางออกของการแก้ปัญหา 
       2.6 ศิษย์ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 
       2.7 ศิษย์ท ากิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ผลการเลือกและการตัดสินใจ 
    3. ขั้นสรุป  
       3.1 ครูและศิษย์รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
       3.2 ครูและศิษย์อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ 
       3.3 ครูและศิษย์สรุปผลการปฏิบัติ 
       3.4 ครูและศิษย์สรุปบทเรียน 
       3.5 ครูวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจาการเรียนตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ 
       ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
 จากการรวบรวมข้อมูลจากต ารา งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสรุปแนวโยนิโสมนสิการ
ได้ดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมตามแนวโยนิโสมนสิการ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่รู้เรียนให้เกิดวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อพิจารณาข้อมูล สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ และประเมินค่า โดยใช้เหตุผล ความคิดพิจารณา เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญญา
อย่างรอบคอบ ต่อเนื่องเป็นล าดับ ตามเหตุผล น าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า  เป็นการสร้างความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
นักเรียน  2) ขั้นสอน เป็นการเสนอเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ฝึกรวบรวมข้อมูล จัด
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กิจกรรมที่เร้าให้เกิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธี
คิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษ
และทางออก พิจารณาทางเลือก ตัดสินในให้เหตุผลในการเลือก  3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมถวิล เหตุรุน (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 75/75   2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ภาค
เรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา ต าบลหมู่ม่น อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ จ านวน 6   แผน   2)ใบงานเป็นแบบทดสอบย่อยการคิด จ านวน 6 
ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ และ 4)
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ พบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.22/76.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  
2)ดัชนีประสิทธิภาพผลทาการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง วรรณกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.5348 แสดงว่าผู้เรียนมีผล
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.48  3) ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 4)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 พระสุพล นิยืนรัมย์ (2566) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลการสอนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการ และแบบปกติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือ  1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 
อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80     2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการและแบบปกติ   3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ 
และ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการและแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/1 เป็นกลุ่มทดลองและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เป็นกลุ่มควบคุม ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการและแบบปกต ิ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ และ 3)แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้แบบสัดส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 30 
ข้อ พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 
12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการมีประสิทธิภาพ 88.07/87.50 และ 
83.25/82.19 ตามล าดับ  2)ดชันีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการ มีค่า .6066 และ .5179 คิดเป็นร้อยละ 60.66 และ 51.79 ตามล าดับ 3) ผลสมัฤทธิ์การ
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 และ 4)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบโยนิโสมนสิการ สูงกว่าแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 นัฎฐการต์ เหลาแก้ว (2555) ได้ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยประยุกต์การ
สอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ที่มีต่อความรับผิดชอบและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ประยุกต์การสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการที่มีต่อความรับผิดชอบและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล ที่ระดับ .50 
ขึ้นไปนั้น แยกเป็นดัชนีประสิทธิผลด้านความรับผิดชอบ และดัชนีประสิทธิผลด้านความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เท่ากับ .56 และ .65 ตามล าดับ 
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การประเมินความต้องการจ าเป็น 

 การวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการ
วางแผนและพัฒนางานและเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มวางแผนงาน ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน หรือหลังสิ้นสุดการท างาน เพื่อช่วยระบุปัญหาที่เป็นปัญหาที่แท้จริงท าให้เกิดการ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดเป็นไปตามความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการและ/หรือ องค์กร (สุวิมล 
ว่องวาณิช, 2548, หน้า 27) การวางแผนงานหรือโครงการโดยมิได้ค านึงถึงความต้องการจ าเป็นใน
ระดับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ และหาแนวทางปรับความต้องการจ าเป็นย่อมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติและปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอย่าง ไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะโครงการด้านบริการสังคม 
การละเลยต่อความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นเหตุให้โครงการนั้นขาดความร่วมมือ
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้บริการไม่ตรงกับความต้องการจ าเป็นหรือไม่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดความล่าช้าหรือสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ (นิศา ชูโต, 2536 
อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2548, หน้า 27) 
 การประเมินความต้องการจ าเป็นมีประโยชน์ในการวางแผนที่มีโอกาสเกิดสัมฤทธิ์ผล
ตามท่ีหวังเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นหลักเทียบความส าเร็จของการด าเนินงาน ทั้งในการวางแผนกลยุทธ์
การท างานของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินความต้องการจ าเป็นยังเป็นประโยชน์ในบริบทของการศึกษาที่มีเป้าหมายอยู่ที่การ
พัฒนาผู้เรียนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญส าหรับครูผู้สอนในการศึกษาความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน ท า
ความรู้จักผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบได้อีกด้วย 
  1.  ความหมายของความต้องการจ าเป็น 
   นักวิชาการ นักประเมินทางการศึกษาให้นิยามความหมายของค าว่า       
ความต้องการจ าเป็น (Needs) ไว้ ดังนี้ 
      ความต้องการจ าเป็น เป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ
สิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นหรือต้องการให้เกิดข้ึน (Kaufman and English,1992  Witkin, 1984 
อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2548, หน้า 36) สอดคล้องกับ Witkin and Altschuld (อ้างถึงใน 
นพรัตน์ ศรีรุณ, 2542, หน้า 8) กล่าวว่า คือความแตกต่างระหว่าง   สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสิ่ง
ที่ควรจะเป็น  
  ทิพวรรณ ประเสริฐอ าไพสกุล (2544, หน้า 14) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็นเป็น
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่คาดหวัง ซึ่งผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
จะชี้สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันที่ต้องการได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามการรับรู้ของ
ผู้ให้ข้อมูล 
  2.  ประเภทของความต้องการจ าเป็น  
   การก าหนดความต้องการจ าเป็น ตามนิยามความต้องการจ าเป็น                
มีบทบาทส าคัญต่อการออกแบบการประเมินความต้องการจ าเป็น ซึ่งสุวิมล ว่องวานิช(2548,  
หน้า 41-42) ได้กล่าวถึงประเภทของความต้องการจ าเป็นไว้ดังนี้ 
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      ความต้องการจ าเป็น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่                         
(1) ความต้องการจ าเป็นในปัจจุบัน (Present หรือ Current Needs) เช่น ความต้องการจ าเป็น
ของครู ในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน           
(2) ความต้องการจ าเป็นในอนาคต (Future) เป็นความต้องการจ าเป็นที่ก าหนดล่วงหน้าว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้นบ้าง เพ่ือเตรียมการรับมือหรือป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิด เช่น ความจ าเป็นในการ
ผลิตบัณฑิตในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีลักษณะเช่นใด หากประเทศไทย จะเปลี่ยนผ่านตนเองเข้าสู่
สังคมฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาก าลังคนระดับ
ช่างฝีมือเพ่ือสร้างขีดสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้สุวิมล ว่องวาณิช ยังแบ่ง
ประเภท ความต้องการจ าเป็นตามขอบเขตการวิจัย ดังนี้ การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น
แบบสมบูรณ์ (Complete Needs Assessment) มีกิจกรรมต้องด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การ
ระบุความต้องการจ าเป็นที่มีความส าคัญท่ีสุด (Needs identification) การวิเคราะห์สาเหตุที่ท า
ให้เกิดความต้องการจ าเป็น (Needs analysis) และการก าหนดทางเลือกของการแก้ปัญหา
(Needs Solution)  
   จากการศึกษาประเภทความต้องการจ าเป็น พบว่ามีการแบ่งประเภทความ
ต้องการจ าเป็นไว้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้วิจัยว่าต้องการข้อมูลประเภทใด ซึ่งจะ
ช่วยในการออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการหรือจุดหมาย ในการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นครั้งนี้ ผู้วิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นจากสภาพปัจจุบันของทักษะชีวิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับความคาดหวังของ ครู ผู้ปกครอง
และกรรมการสถานศึกษา 

  3.  ข้ันตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 

   ในการประเมินความต้องการจ าเป็นโดยทั่วไปมีข้ันตอน ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช
, 2548 ; ศิริชัย กาณจนวาสี และคณะ, 2541 อ้างถึงใน มยุรีย์ เขียวฉะอ้อน, 2541, หน้า 11) 
    3.1  ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นให้ชัดเจน โดยขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
    3.2  ออกแบบประเมินความต้องการจ าเป็น โดยท าการก าหนดรายการ   
ที่จะศึกษาให้ชัดเจนซึ่งรวมถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะในการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาของความต้องการ
จ าเป็นที่จะประเมินและชนิดของความต้องการจ าเป็นที่ต้องการจ าแนก จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและ
ตรงเป้าหมายจะน าไปสู่การเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการรายงานผลที่ดี 
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลอาจรวมถึงการจัดการเรื่องการส ารวจ สัมภาษณ์ และการจัดล าดับ 
    3.3  ประเมินความต้องการจ าเป็น โดยการหาความแตกต่างระหว่าง
สถานะท่ีเป็นเป้าหมายกับสถานะท่ีเป็นจริง จากนั้นจึงศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างซึ่ง
เป็นปัญหา 
    3.4  จัดล าดับความต้องการจ าเป็นหรือการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
ซึ่งควรท าในรูปแบบของความจ าเป็นสูงสุดและต่ าสุดโดยการวางข้ันตอนการเชิงปริมาณ เพ่ือ
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จัดล าดับความส าคัญรวมทั้งการจัดหมวดหมู่ของความต้องการจ าเป็นมีความสมบูรณ์สามารถใช้ใน
การวางแผนปฏิบัติการได้ 
    3.5  การรายงานและการใช้ผล ผลที่ได้จากการประเมินความต้องการ
จ าเป็นจะท าให้เราทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องแก้ไข ท าให้เราสามารถก าหนดเป้าหมาย
ของโครงการหรือการวางแผนโครงการต่าง ๆ ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกหนทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะ
ประการหนึ่งของการประเมินความต้องการจ าเป็นคือ การใช้ผลเพ่ือการวางแผน การแก้ปัญหา 
การก าหนดเกณฑ์ส าหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ หรือการยกระดับมาตรฐานและการตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษา ดังนั้นในขั้นสุดท้ายของกระบวนการคือการน าผลที่ค้นพบไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 นอกจากนี้สุวิมล ว่องวานิช (2548, หน้า 105) ยังได้สังเคราะห์ขั้นตอนการวิจัย
ประเมินความต้องการจ าเป็น จากนักวิชาการด้านการประเมินไว้ โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินการ
ออกเป็น 3 ระยะ 
  ระยะแรก เป็นระยะก่อนการประเมินประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมการมีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะให้เกิด ก าหนดกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการ
จ าเป็นและขั้นตอนการออกแบบการประเมิน เกี่ยวข้องกับการก าหนดนิยามประเภท ขอบข่าย
ของการประเมินความต้องการจ าเป็น การวางแผนงานด้านทรัพยากรค่าใช้จ่ายและระยะในการ
ด าเนินงาน 
  ระยะที่สอง เป็นระหว่างการประเมิน มีการก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือก าหนดความต้องการจ าเป็น และการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  ระยะที่สาม ระยะหลังการประเมิน มีการน าผลไปใช้ประโยชน์ การเสนอผลหรือ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ก าหนดแนวทางการแก้ไขขจัดปัญหาที่เกิดจากความต้องการจ าเป็นใน
ขั้นของการน าผลไปใช้ประโยชน์นี้ แนวคิดของวิทคินและอัลส์ชูด  จะแตกต่างจากแนวคิดอ่ืนตรงที่
มีการน าเสนอให้มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือขจัดปัญหาที่เกิดจากความต้องการจ าเป็นมิได้
หยุดแค่ขั้นการก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น แต่ต้องวางแผนว่าจะน าเอาแนวทางท่ี
ก าหนดไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างไร  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ 
 สรุปได้ว่า ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นมีข้ันตอนการด าเนินงาน
เหมือนกับการวิจัยโดยทั่วไป คือ มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย กรอบการวิจัยประเมินความต้องการ
จ าเป็น เทคนิควิธีการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงานและ
ผลการใช้ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น และที่ส าคัญ การประเมินความต้องการจ าเป็นจะมี
ความสมบูรณ์ ถ้าในขั้นตอนสุดท้ายมีการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นที่เกิดข้ึน 
เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
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  4  การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 
   การจัดล าดับความส าคัญ (Priority Setting) ของความต้องการจ าเป็น      
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการระบุความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์หาสาเหตุและ                
การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้การประเมินความต้องการจ าเป็น                       
มีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขต่อไป              
การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เป็นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นแต่ละ
ประเด็น จากนั้นน าความต้องการจ าเป็นมาเรียงล าดับ (Sort) ตั้งแต่ความส าคัญมากไปหาน้อยจะ
ช่วยให้ ผู้ประเมินความต้องการจ าเป็นทราบถึงความต้องการจ าเป็น หรือปัญหาที่แท้จริง ที่ควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนปัญหาอ่ืน ซึ่งวิธีที่ใช้จัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นนั้น หลายวิธีด้วยกัน ผูป้ระเมินจะต้องเลือกใช้และด าเนินการด้วยความระมัดระวังภายใน
ระยะเวลาและทรัพยากรที่จ ากัด (Bosin, 1992    อ้างถึงใน ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย, 2540 ; พัชรี 
ขันอาสะวะ, 2544, หน้า 38-39) 
   วิธีการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นมีหลายวิธีแต่ละวิธีจะแตกต่างกันออกไป 
แต่วิธีการจัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นโดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index 
(PNI) ซึ่งสูตรในการค านวณคือ 
 
                                     =                                      
 
 
     I    =  ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น   
     D  =  ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน   
   PNI  =  สภาพความต้องการจ าเป็น 

   โดยการหาค่าผลต่างของ (I-D) หารด้วยค่า (D) เพ่ือควบคุมขนาดของความ
ต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่องกว้างมากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้
ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐาน ในการค านวณอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม 
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2548, หน้า 279) วิธีจัดล าดับความส าคัญแบบนี้ (PNI) มีข้อดีคือ ค านวณง่าย 
ให้สรุปที่ดีและเมื่อถ่วงน้ าหนักจะท าให้ได้ความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น ข้อจ ากัดของวิธีนี้คือ ข้อตกลง
เบื้องต้นเป็น Interval Scale ที่ไม่ค่อยเหมาะสม และเป็นการพิจารณาแยกกันระหว่างสภาพที่
เป็นจริงในปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวังผลต่างที่มีค่าเท่ากันในระดับต่ ากับสูงยากในการจัด
เรียงล าดับ (คมศร วงษ์รักษา, 2540, อ้างถึงใน พัชรี ขันอาสะวะ, 2544, หน้า 39) 
 
 
 
 

PNI I  -  D 

D 
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แนวคิดเกี่ยวกับและการพัฒนารูปแบบ 
 
 1.  แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ (Model)  
  ทิศนา  แขมมณี (2545, หน้า 218) กล่าวว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่
เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง 
ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามาระเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น 
  ประยูร บุญใช้ (2547, หน้า 20) กล่าวว่า รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดท่ี
บุคคลใช้สืบเสาะค าตอบหรือหาความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ท้ังหลาย ปกติการศึกษาวิจัย
ในเรื่องใดก็ตามผู้วิจัยจะต้องตั้งค าถามที่ต้องการหาค าตอบ ซึ่งกระบวนการวิจัยจะมีการตั้งสมมุติ
ฐานหรือชุดของสมมุติฐานขึ้นมา ซึ่งก็คือค าตอบที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า สมมุติฐานเหล่านี้มักจะ
ไดม้าจากข้อความรู้หรือข้อค้นพบที่ผ่านมาหรืออาจเกิดจากประสบการณ์หรือการหยั่งรู้ 
(Intuition) ของผู้ศึกษา วิจัย หรืออาจเกิดจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ของเรื่อง หรือสถานการณ์
ปัญหานั้น ๆ ซึ่งจะยังคงเป็นเพียงเครื่องมือในการแสวงหาค าตอบเท่านั้น จนกว่าจะได้รับการน าไป
พิสูจน์ทดสอบ หากสมมุติฐานนั้นเป็นจริง ข้อความนั้นก็สามารถน าไปใช้ในการท านาย หรือ
อธิบายปรากฏการณน์ั้น ๆ ได้ รูปแบบก็เช่นเดียวกับสมมุติฐานที่บุคคลอาจสร้างขึ้นจากความคิด 
ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ แต่รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎี 
  Smith and others ( 1980,p. 65) กล่าวถึงความเป็นมาของรูปแบบ่าการเกิด
เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ (Phenomenon) ไม่ว่าจะเป็นมาจากธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ให้เกิดข้ึน บางครั้งบางเหตุการณ์ก็มีความไม่ชัดเจนหรือมีความสลับซับซ้อนากต่อการท าความ
เข้าใจ ดังนั้น เพ่ือให้การสื่อความหมายมีความชัดเจนตรงตามท่ีต้องการมนุษย์จึงได้แสวงหาแนว
ทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสรุปเป็น มโนทัศน์ (Concept) ซึงจะมีความสลับซับซ้อนน้อย
กว่าเข้าใจได้ง่ายกว่า จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นรูปแบบ (Model) ซึ่งจะมีความเป็นระบบระเบียบ
และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ชัดเจน เพ่ือใช้อธิบายถึงรายละเอียดของ
เรื่องราว หรือเหตุการณ์ดังกล่าว และรูปแบบต่อมา จึงสร้างระบบ (System) ขึ้นมาเพ่ือจัดการกับ
เหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบซึ่งสามารถแสดงได้ ดังภาพประกอบ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
             (Phenomenon) 

มโนทัศน์  
(Concept) 

รูปแบบ 
(Modell) 
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ภาพประกอบ ........ รูปแบบการเกิดรูปแบบ ของ สมิธ และคณะ 
ที่มา : Smith and others (1980) 

  Gunter, Estes and Schwab (1995 , p. 73) อธิบายเกี่ยวกับความหมายของ
รูปแบบว่า รูปแบบเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวหรือต้นแบบที่ประกอบด้วย ขั้นหลัก ๆ ซึ่งจะท าให้
เกิดผลตามท่ีต้องการและเรียงตามล าดับขั้นตอนที่น าเสนอไว้ รูปแบบแต่ละรูปแบบจะตอบสนอง่
จุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังเสนอว่ารูปแบบที่มีประสิทธิภาพนั้นควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 
   1.  เป็นรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการ  
   2. มีกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน 
   3. ควรมีงานวิจัยรองรับในด้านที่เกี่ยวกับความคิดเห็น การเรียนและการปฏิบัติ 
  Keeves (1997 , pp. 386-387) กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ดังนี้ 
   1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถ
พิสูจน์ทดลองได้ กล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพ่ือไปสู่การทดสอบได้ 
   2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบได้ด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(Causal Relationship) ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้นได้ 
  Bardo and Hartman ( 1982, p.70) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดง
โครงสร้างความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิง
ความสัมพันธ์หรือเหตุผล เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  Longman (1987 , p. 668) อธิบายสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่เป็นแบบ
ย่อส่วนของจริง หรือสิ่งที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง หรือแบบผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ 
  Willer (1986, p. 15) ; Smith and athers (1980, p. 459) and Daft (1994, 
p. 20) ได้กล่าวและสรุปได้ว่า รูปแบบหมายถึง แบบสรุปย่อของความจริงที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะงายต่อการท าความเข้าใจ 
  โดยสรุปแล้ว รูปแบบ หมายถึง 
 
 3. ประเภทของรูปแบบ 
  Steiner (1963) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบเป็น 2 ประเภท คือ 

ระบบ 
(System) 
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   1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบ่งออกเป็นรูปแบบของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เช่น รูปแบบจ าลองเครื่องบินที่สร้างเหมือนของจริงทุกประการ และรูปแบบเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น รูปแบบจ าลองท่ีออกแบบไว้เพื่อเป็นต้นผลิตเครื่องบิน ต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึ้นมา
ก่อนเพ่ือผลิตสินค้านั้น 
   2. รูปแบบเชิงแนวความคิด (Conceptual Model) แบ่งออกเป็น รูปแบบเชิง
แนวความคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นรูปแบบหรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มี
อยู่แล้ว เช่น รูปแบบที่สร้างข้ึนจากทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น และรูปแบบ
เชิงแนวความคิดเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายทฤษฎี หรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบที่
สร้างข้ึนจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติเพ่ือน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนใน
โรงเรียน เป็นต้น 
 Keeves (1998 ,p. 565) จ าแนกรูปแบบได้เป็น 5 ประเภท คือ 
  1. รูปแบบคล้าย (Analogue Models) เป็นรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กับระบบ
กายภาพ มักเป็นรูปแบบที่ใช้ในวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นรูปแบบที่น าไปใช้อุปมากับสิ่งอ่ืนได้ เช่น 
รูปแบบจ าลองสุริยะกับระบบสุริยะท่ีเกิดขึ้นจริง ธนาคารจ าลองกับธนาคารที่เป็นจริง แบบจ าลอง
การผลิตกับการผลิตจริง เป็นต้น 
  2. รูปแบบที่อธิบายความหมายหรือให้ความหมาย (Semantic Models) เป็น
รูปแบบที่ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะช่วยให้วิธีอุปมาในการ
พิจารณาภาษา มากกว่าที่จะใช้วิธีอุปมาในการพิจารณาด้วยโครงสร้างกายภาพ 
  3. รูปแบบที่มีลักษณะที่เป็นแผนภูมิแบบแผน หรือโครงการ (Schematic 
Models) 
  4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) เป็นรูปแบบที่ก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในรูปสมการหรือฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ 
  5. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นสมการเชิง
เส้นที่ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกัน มีการทดสอบสมมุติฐานผลของรูปแบบ 
 Smoth and others (1980, p. 109) : Keeves (1988, p. 560) and Bush (1968, 
p. 19) สรุปว่ารูปแบบโดยสรุปแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ รูปแบบเชิงกายภาพ รูปแบบเชิง
สัญลักษณ์ และรูปแบบตามประโยชน์ของการน าไปใช้ 
  1. รูปแบบตามลักษณะทางกายภาพ หมายถึง รูปแบบที่เป็นลักษณะคล้ายคลึงกับ
ของจริง เช่น เครื่องบินจ าลอง บ้านจ าลอง สิ่งของเครื่องใช้จ าลองต่าง ๆ  
  2. รูปแบบตามประโยชน์ของการน าไปใช้ หมายถึง รูปแบบที่แสดงถึงลักษณะของ
การน าไปใช้ เช่น รูปแบบทางการเมือง รูปแบบประชาธิปไตย และรูปแบบทางจิตพิสัย เป็นต้น 
  3. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ หมายถึง รูปแบบที่เน้นการสื่อความหมายโดยการใช้
สัญลักษณ์ทางภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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 สรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบมีความหลากหลาย ทั้งนี้ในการจัดสร้างรูปแบบจึง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ออกแบบว่าจะก าหนดไปในทิศทางใด ดังนั้น จึงสรุป
ประเภทของรูปแบบนั้นประกอบด้วย รูปแบบเชิงภายภาพ ได้แก่ รูปแบบคล้ายและรูปแบบเชิง
แนวความคิด ได้แก่ รูปแบบที่อธิบายความหมาย รูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิ รูปแบบเชิง
คณิตศาสตร์ และรูปแบบเชิงเหตุผลหรือรูปแบบเชิงสาเหตุ 
 
 4. องค์ประกอบของรูปแบบ 
  Bardo and Hartman (1982, p.76) ; lvancevich Others (1989) ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบว่า การที่จะระบุว่ารูปแบบจะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนั้นไม่ได้
มีข้อก าหนดที่แน่นอนทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปรากฏการณ์นั้น เช่น รูปแบบระบบที่มีลักษณะบางประการ
ของระบบเปิดเป็นรูปแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) 
ปัจจัยน าเข้า 2)กระบวนการ 3)ผลผลิต และ 4) ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม การพิจารณา
รูปแบบในลักษณะนี้ถือว่าผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยน าเข้าส่งเข้าไปผ่านกระบวนการ 
ซึ่งจะจัดกระท าให้เกิดผลผลิตขึ้น และให้ความสนใจกับข้อมูลป้อนกับจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งแสดงถึงการริเริ่มมีลักษณะของความเป็นระบบเปิด ดังภาพประกอบ........ 
 
 
 
 
 
 
 

- ความคิดสร้างสรรค์   -วิธีการจัดการและเทคโนโลยี      - ผลิตภัณฑ์ 
                    และทักษะของมนุษย์   ในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้า    - บริการ 

- สารสนเทศ            เป็นผลผลิต 
- วัตถุดิบ 
- งบประมาณ 

 

                            ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้ม (Environment Feedback) 
 

ภาพประกอบ................... องค์ประกอบย่อยของระบบ 
        ที่มา : Bardo and Hartman (1982 , p.76) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

การแปลงปัจจัยน าเข้า 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 
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        Ivancevich and Others (1989) 
 
 จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม (2545, หน้า 201) ได้สังเคราะห์รูปแบบการบริหารโรงเรียนใน
ก ากับของรัฐ ส าหรับประเทศไทย พบว่า รูปแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความน า 
ส่วนที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐส าหรับประเทศไทย ได้แก่ หลักการ แนวคิด 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ลักษณะเฉพาะ กฎ ระเบียบ การบริหาร  ส่วนที่ 3 แนวทางการน า
รูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4 เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของรูปแบบ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548, 
หน้า 100-101) ได้สังเคราะห์รูปแบบงานวิจัยการปฎิรูปทั้งโรงเรียน พบว่า รูปแบบ มี
องค์ประกอบรวม 9 ประการ คือ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบฯ 2) ความหมาย
และวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ 3) แนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบฯ 4) ยุทธศาสตร์ (Stratehies) ของ
รูปแบบฯ 5)บริบทและตัวป้อน (input) ของรูปแบบ 6)กระบวนการ (Process) ของรูปแบบ 7) 
ผลที่ควรจะได้รบ (output) จากการใช้รูปแบบ 8) ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพของ
รูปแบบฯ และ 9) การน ารูปแบบฯไปใช้ 
 ศักดา สถาพรวจนา (2549, หน้า 232) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมี 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
หลักการแนวคิด ส่วนที่ 2 ระบบของรูปแบบ ส่วนที่ 3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4   
เงื่อนไขของรูปแบบ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549, หน้า 13-14) ได้สรุปถึงองค์ประกอบของ
รูปแบบไว้ 2 ส่วนส าคัญ คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และกลไกของรูปแบบ ซึ่งเป็นตัวจักรในการ
ท าหน้าที่ของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการ
เกิดข้ึน คงอยู่ และล่มสลายของรูปแบบที่สร้างขึ้น โดยได้ให้รายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ อาจมีวัตถุเดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ก็ได้ และจะมี
ขอบเขตกว้างหรือแคบก็ได้ ซึ่งหมายความว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมงาน
ทั้งหมดท่ีองค์การก าลังด าเนินการอยู่หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดก็ได้ ในการตั้ง
วัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้นอาจจะก าหนดออกมาในรูปของเจตนารมณ์ที่จะด าเนินการหรือ
ผลผลิตที่ต้องการให้เกิดข้ึนก็ได้ และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นนี้จะเป็นเป้าหมายในการออกแบบ
กลไกการท างาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  กลไกของรูปแบบเป็นองค์ประกอบของระบบงานที่มีความเป็นอิสระจากกันและ
กัน แต่ท างานสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกันในการท างานตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบคล้ายกันกับ
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ที่ออกแบบไว้ให้เครื่องยนต์ท างานตามวัตถุประสงค์ที่สร้างเครื่องยนต์
นั้นขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การออกแบบรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมงานทั้งระบบ
องค์การหรืองานบางส่วนของระบบองค์การก็ตาม ผู้ออกแบบไม่สามารถท่ีจะออกแบบ
องค์ประกอบย่อยของระบบนั้น ๆ ได้ท้ังหมด เพราะจะมีรายละเอียดและความซับซ้อนมากเกินไป 
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ดังนั้น การออกแบบรูปแบบจึงก าหนดเฉพาะองค์ประกอบส าคัญของระบบนั้น ๆ เท่านั้น โดยมี
สมมุติฐานว่า หากองค์ประกอบเหล่านั้นท าหน้าที่ตามที่ออกแบบไว้แล้ว การด าเนินงานของ
องค์การจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ค่อนข้างแน่นอน 
 วัชรยุทธ บุญมา (2551, หน้า 14) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบฯ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ระบบของรูปแบบฯ ได้แก่บริบทและตัวป้อนกระบวนการและ
ผลที่ได้รับ ส่วนที่ 2 แนวทางการน ารูปแบบฯไปใช้ และส่วนที่ 3 เงื่อนไขและข้อจ ากัดของรูปแบบ 
 Meason snd Khedourri (1985 อ้างถึงใน กนิษฐา นาวารัตน์, 2549, หน้า 74-75) 
ได้เสนอขั้นตอนการสร้างรูปแบบการสร้างรูปแบบไว้ 5 ขั้น สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ขั้นรวบรวมปัญหา (Problem Formulation) เพ่ือให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาที่
แท้จริง 
  2. ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) ด าเนินการหลังการรวบรวมปัญหา
การสร้างรูปแบบต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการสร้าง และต้องรู้ลักษณะเฉพาะที่
ต้องการของผลผลิต ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น และควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและความ
สนใจของผู้ใช้ด้วย เพราะถ้ารูปแบบมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมา
อาจจมมีข้อบกพร่องได้ในระหว่างการด าเนินการ ดังนั้น จึงควรมีการให้ค าจ ากัดความสภาพการณ์
มาสุ่มตัวอย่างและท าตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด ควรมีการประเมินค่าความแปรปรวนและ
ควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง สมควรน าตัวแปรใดบ้างมาวางไว้ในรูปแบบที่จะสร้างเมื่อสร้างเสร็จ
แล้วก็ต้องพิจารณาว่าครอบคลุมตัวแปรหรือไม่ มีความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง 
  3. การทดลองรูปแบบ (Testing The Model) เมื่อสร้างรูปแบบเสร็จแล้วควร
ทดสอบ โดยพิจารณาถึง 
   3.1 มีความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) รูปแบบที่สร้างหากมีความ
ใกล้เคียงกับความจริงจะดีมากเพราะจะช่วยการตัดสินใจดีขึ้นไม่ยุ่งยากต่อการน าไปใช้และควร
พิจารณาถึงความส าเร็จของการแก้ปัญหาด้วย 
   3.2 มีการน าไปทดลองเพ่ือเปรียบเทียบว่าผลการน าไปใช้ท าให้มีการปรับปรุง
คุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร การทดลองใช้มี 2 ลักษณะ คือ ทดลองย้อนหลัง 
(Retrospective Evaluation) โดยใช้กับข้อมูลในอดีตและการทดลองใช้ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน 
(Pretest) 
  4. การน าไปใช้ (Implemetation) เมื่อผ่านการทดสอบแล้วควรสามารถท่ีจะ
น าไปใช้ให้เกิดความส าเร็จ เพราะไม่มีรูปแบบใดที่เรียกว่าส าเร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับความ
สนใจและน าไปใช้ 
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  5. การพัฒนาปรับปรุงแบบให้ทันสมัย (Model Updating) แม้ว่าจะมีการน า
รูปแบบไปใช้อย่างประสบผลส าเร็จแต่ก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานการณ์ที่มากระทบจากภายนอกและภายในองค์กรด้วย 
 การตรวจสอบรูปแบบ 
  จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการสร้างรูปแบบก็เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้น
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการตรวจสอบรูปแบบจาก
หลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ 
  การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคทางสถิติ อุทุมพร 
จามรมาน (2541, หน้า 23) กล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ ๑ อย่าง 
คือ 
 1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องเหตุผลระหว่างตัว
แปร 
 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี้ 
สามารถประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across Time, Samples Site) 
หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้ โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ข้อ คือ 
  2.1 การสร้างรูปแบบ 
  2.2 การปรับปรุงเพื่อพัฒนารูปแบบเดิม 
 Eisner (1976, pp. 192-193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่าการรับรู้ที่เท่ากัน
นั้นเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รู้และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ ไว้ดังนี้ 
  1. การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal Based Model) การตอบสนองความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือกระบวนการ
ตัดสินใจ (Decision Making Model) แต่อย่างใด อย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะ
เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยง
กับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอ แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการ
พิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่การประเมิน 
  2. เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องท่ีจะประเมิน โดยที่พิจารณามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความ
ละเอียดอ่อน ลึกซ้ึง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัยเนื่องจากเป็นการวัดคุณค่า
ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง 
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ต่อมาได้มีการน าแนวคิดนี้ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้น ใน
สาขาเฉพาะที่ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้ศึกษาในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป็นผู้ประเมินผล ทั้งนี้เพราะองค์ความรู้
เฉพาะสาขานั้น ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 
  3. เป็นรูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องประเมิน โดยใช้ความ
เชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
นั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
  4. รูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคนนับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณาการบ่งชี้ข้อมูล
ที่ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
 ในการตรวจสอบรูปแบบก่อนที่จะน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นควรมีวิธีการ
ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
ตรวจสอบ และการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคทางสถิติ การวิจัยใน
ครั้งนี้มีการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การสร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบโดยการน าไป
ทดลองใช้ มีการประเมินผล พัฒนาปรับปรุง หลังจากน ารูปแบบไปทดลองใช้งานจริงในขั้นตอน
สุดท้าย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนา
.............................................................. ประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2   การพัฒนารูปแบบ 
 ขั้นตอนที่ 3   การสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนที่ 4   การทดลองใช้รูปแบบ 
 
เจตคติ 

 1.  ความหมายของเจตคติ 

  เจตคติ (Attitude) มาจากค าว่า “ Aptus” ในภาษาลาติน ซึ่งตรงกับค าว่า       
ความเหมาะเจาะ (Fitness)  หรือการปรุงแต่ง (Adaptedness) (ศักดิ์ สันทรเสรี, 2531)   เดิมใช้
ค าว่า ทัศนคติ ต่อมากรรมการบัญญัติศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของ
ราชบัณฑิตยสถานให้ใช้ค าว่า “เจตคติ” 

   Triandis. (1971, หน้า 6–7) กล่าวว่าเจตคติเป็นความคิดท่ีเต็มไปด้วย
ความรู้สึกซ่ึงพร้อมที่จะปฏิบัติการอย่างหนึ่งต่อสถานการณ์เฉพาะอย่าง 
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   Good.  (1973, หน้า  59) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า คือการจูงใจหรือ
ความโน้มเอียงของบุคคลที่จะตอบสนองต่อวัตถุ หรือสถานการณ์ โดยมากจะมีความรู้สึกและ
อารมณ์ประกอบ 

   เชาวนา ชวลิตธ ารง (2540, หน้า 1) กล่าวว่า เจตคติหมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกอันเป็นผลมาจากความรู้ ความเชื่อต่าง ๆ ของคน ซึ่งอาจเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ 

   รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548, หน้า 68) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง     การ
ประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ คน หรือเหตุการณ์      ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นท่าทีหรือแนวโน้มของ
บุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด หรือสิ่งของ  ก็ได้ โดยมีความรู้สึก
หรือความเชื่อเป็นพื้นฐาน 

   ชม ภูมิภาค (2551, หน้า 61) ให้ความหมายเจตคติ คือ วิถีทางท่ีบุคคลเกิด
ความรู้สึกต่อบางสิ่งบางอย่าง ค าจ ากัดความเช่นนี้มิใช่ค าจ ากัดความเชิงวิชาการมากนักแต่หากเรา
จะพิจารณาโดยละเอียดแล้วเราก็พอจะมองเห็นความหมายของมันลึกซึ้งชัดเจนพอดู เมื่อพูดว่าคือ
ความรู้สึกต่อสิ่งนั้น ก็หมายความว่า เจตคตินั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีเจตคติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็นอะไร
ก็ได้อาจจะเป็นบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ นโยบายหรืออ่ืน ๆ อาจจะเป็นได้ทั้งนามธรรมและ
รูปธรรม ดังนั้นวัตถุแห่งเจตคตินั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คนรับรู้หรือคิดถึง 

   ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ  (2543, หน้า 54)  สรุปสิ่งที่เราเรียกว่าเจต
คติหรือทัศนคติเป็นความรู้สึกเชื่อ ศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนเกิดความพร้อมที่จะแสดงการกระท า
ออกมา ซึ่งอาจจะไปในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ เจตคติยังไม่เป็นพฤติกรรมแต่เป็นตัวการที่จะท าให้
เกิดพฤติกรรม ดังนั้นเจตคติจึงเป็นคุณลักษณะของความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจ 

   จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ เจตคตินั้นเป็นความรู้สึก ความคิดของบุคคลที่    ซ่อน
เร้นอยู่ภายในใจ ที่ตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

 

 2.  ลักษณะส าคัญของเจตคติ 

  ซอว์และไรท์  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,  2543, หน้า 57,     อ้างอิงมา
จาก Shaw & Wright, 1967)   ได้รวบรวมลักษณะทั่วไปหรือมิติของเจตคติมีลักษณะดังนี้ 

   1)  เจตคติขึ้นอยู่กับการประเมินมโนภาพของเจตคติ แล้วเกิดเป็นพฤติกรรม
แรงจูงใจ เจตคติเป็นเพียงความรู้โน้มเอียงจากการประเมินยังไม่ใช่พฤติกรรม ตัวเจตคติเองไม่ใช่
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แรงจูงใจ แต่เป็นตัวการท าให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมแต่ถ้าแสดงออกเป็นพฤติกรรม
แล้วจะเป็นลักษณะ 4 กลุ่ม คือ 

    Positive approach เช่น ความเป็นเพ่ือน ความรัก 

    Negative approach เช่น การโจมตี ด่าว่า ต่อสู้ 

    Negative avoidance เช่น ความกลัว ความเกลียด 

    Positive avoidance เช่น การปล่อยให้เขาอยู่เงียบ ๆ เมื่อเขามีทุกข์ 

   2)  เจตคติเปลี่ยนแปรความเข้มข้นตามแนวของทิศทางตั้งแต่บวกจนถึงลบ 

   3)  เจตคติเกิดจากการเรียนรู้มากกว่ามีมาเองแต่ก าเนิด เจตคติเกิดจากการ
เรียนสิ่งที่ปฏิสัมพันธ์รอบตัวเรา ถ้าเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าก็จะเกิดเจตคติทางดี       ถ้าเรียนรู้ว่า
สิ่งนั้นไม่มีคุณค่าก็จะเกิดเจตคติไม่ดี สิ่งใดเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเรียนรู้ก็จะไม่เกิดเจตคติ 

   4)  เจตคติขึ้นอยู่กับกลุ่มสิ่งเร้าเฉพาะอย่างทางสังคม 

   5)  เจตคติมีความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะกลุ่ม 

   6)  เจตคติมีลักษณะมั่นคงและทนทานเปลี่ยนแปลงยาก 

  แซกซ์  (ล้วน สายยศ และอังศณา สายยศ, 2543, หน้า 58,  อ้างอิงมาจาก    
Sax, 1980) กล่าวถึงคุณลักษณะของเจตคติแปรเปลี่ยนไป 5 ประการ ดังนี้ 

   1)  มีทิศทาง (Direction) เจตคติมีทิศทางเป็นบวกและลบ หรือชอบและ 

ไม่ชอบ 

   2)  มีความเข้มข้น (Intensity) เจตคติเป็นความรู้สึกต่อเนื่องตั้งแต่บวกถึงลบ 
ความมากน้อยของความรู้สึกนี้คือความเข้มข้นนั่นเอง 

   3)  มีการแผ่ซ่าน (Pervasiveness) เจตคติมีลักษณะแพร่กระจายหรือแผ่ซ่าน
จากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งได้ 

   4)  มีความคงเส้นคงวา (Consistency) เจตคติเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลง 

   5)  มีความพร้อมที่จะแสดงออกเด่นชัด (Salience) เจตคติเป็นความรู้สึก   
ตรึงตราตรึงใจ 
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 3.  องค์ประกอบของเจตคติ 

  โรเซ็นเบิกร์กและโฮพแลนด์ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,  2543, หน้า 59 
อ้างอิงมาจาก Rosenberg & Hovland, 1960) กล่าวว่า เจตคติมี 3 องค์ประกอบได้แก่ 

   1)  ด้านสติปัญญา (Cognitive component) หมายถึง ความรู้สึกความคิด
และความเชื่อที่ผู้นั้นมีต่อเจตคติ 

   2)  ด้านความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์
ของคนใดคนหนึ่งที่มีต่อเจตคติ ว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น พอใจหรือไม่พอใจ 

   3)  ด้านพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง แนวโน้มของการ     
จะกระท าหรือจะแสดงพฤติกรรม เจตคติเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้น เป็นการแสดงแนวโน้มของการ
กระท าต่อเจตคติเท่านั้นยังไม่แสดงออกจริง 

  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2529, หน้า 5) ได้กล่าวว่า เจตคติมีองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 

   1)  องค์ประกอบทางการรู้ (Cognitive component) หมายถึง เจตคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยความรู้ในสิ่งนั้นเป็นอันดับแรก และ       เป็น
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ทางด้านที่เรียกว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าหรือโทษมากน้อยเพียงใด     เป็นความรู้
หรือ  ความเชื่อถือที่ใช้ประเมินค่าสิ่งนั้นได้ 

   2)  องค์ประกอบทางการรู้สึก (Affective component) หมายถึง ความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น พอใจหรือไม่พอใจสิ่งนั้น ความรู้สึกจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้นแล้ว บุคคลจะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี ก่อนที่เขาจะมี
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น 

   3)  องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า (Action tendency component) 
หมายถึง ความรู้เชิงประเมินค่า ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น 

   การแบ่งเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลมี 3 องค์ประกอบ มีลักษณะส าคัญ
หลายประการต่างๆ กัน แต่ลักษณะที่เป็นสามัญในองค์ประกอบทั้งสามคือ ทิศทางและปริมาณ
ขององค์ประกอบนั้น ๆ  

   ทิศทาง หมายถึง การประเมินค่าการรู้สึก และการพร้อมกระท าไปในด้านที่
เป็นบวกหรือลบซึ่งหมายถึงดีหรือเลว 
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   ปริมาณ หมายถึง ความเข้มข้นหรือปริมาณความรุนแรงของเจตคติไปใน  ทิศ
ทางบวกหรือลบ 

 

 4.  เทคนิคการวัดเจตคติ 

  ออสแคมป์ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า 55, อ้างอิงมาจาก 
Oskamp, 1977)  กล่าวถึงวิธกีารศึกษาเจตคติไว้หลายประการ ได้แก่ 

   1)  วิธีการพรรณนา (Description) การศึกษาเจตคติโดยวิธีการอธิบายหรือ
พรรณนาจะใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์แล้วอธิบายข้อเท็จจริง 

   2)  วิธีการวัด (Measurement) การวัดเจตคติจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้    ซึ่ง
วิธีการวัดที่ถือว่าเป็นแบบมาตรฐานได้แก่ วิธีการของเทอร์สโตน ลิเคร์ท กัตแมน และออสกูด 

   3)  วิธีการโหวดเสียง (Polls) การศึกษาแบบนี้ใช้ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม 
บุคคลเป็นกลุ่มใหญ่ 

   4)  วิธีการทางทฤษฎี (Theories) นักวิจัยท าการทดลองเพ่ือสนับสนุนทฤษฎี 
ต่าง ๆ เพื่ออธิบายธรรมชาติพ้ืนฐานของเจตคติ 

   5)  วิธีการทดลอง (Experiments) เป็นการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพ่ือค้นคว้าองค์ประกอบที่สามารถท าให้เจตคติเปลี่ยนแปลงและ
ทดสอบสมมุติฐานของนักทฤษฎีเจตคติ 

   เจตคติเป็นพฤติกรรมทางสมอง เป็นสภาพทางจิตหรือารมณ์ของมนุษย์ที่
ซับซ้อน ซีคอร์ด และแบคแมน (เบญวลี ไชยแสน, 2544, หน้า 49, อ้างอิงมาจาก Secord 
Backman, 1964)  ได้ให้ความคิดเห็นว่า เจตคติไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่ไม่สามารถวัดในรูป
ความคิดเห็น (Opinion) หรือจากการแสดงออกทางภาษา (Verbal Expression) แต่ในการวัดนี้ 
อาจเกิดความไม่แน่นอน หากผู้ตอบบิดเบือนหรือตอบไม่ตรงกับใจจริงสอดคล้องกับ Anasstasi 
(1988,pp. 453) ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องการวัดเจตคติไว้ว่า เจตคติไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่
สรุปอ้างอิง (Inferred) จากพฤติกรรมภายนอกโดยใช้หรือไม่ใช้ภาษาเป็นสื่อ 

 5.  เครื่องมือที่ใช้วัดเจตคติ 

  เจตคติเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543,     หน้า 60) 
จึงต้องใช้เครื่องมือในการวัดแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เครื่องมือที่นิยมใช้  มี 5 ชนิด คือ 
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   1)  การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การพูดคุยกันอย่างมีจุดหมาย การวัด
เจตคติโดยการสัมภาษณ์จะต้องสร้างข้อค าถามในการสัมภาษณ์ให้ดีเป็นมาตรฐาน 

   2)  การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าง               
มีจุดมุ่งหมาย การสังเกตที่ดีต้องมีการฝึกฝน 

   3)  การรายงานตนเอง (Self – report) หมายถึง การใช้เครื่องมือเพ่ือให้
บุคคลแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาตามข้อความ ข้อค าถาม หรือภาพที่ได้สัมผัสแบบทดสอบ
หรือมาตรวัดที่ถือว่าเป็นแบบมาตรฐาน (Standard form) นิยมใช้แนวการสร้างของเทอร์สโตน 
(Thurstone) กัตแมน (Guttnam) ลิเคอร์ท (LiKert) และออสกูด (Osgood) 

   4)  เทคนิคการจินตนาการ (Projective techniques) หมายถึง การใช้
สถานการณห์ลายอย่างไปกระตุ้นบุคคลให้แสดงจินตนาการตามประสบการณ์เดิมของตน 

   5)  การวัดทางสรีระภาพ (Physiological measurement) หมายถึง การใช้
เครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องมืออื่น ๆ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกาย 

   เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวัดเจตคติต่อการเรียนตามหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือประเภท แบบทดสอบหรือมาตราวัด 

ที่ถือว่าเป็น แบบมาตรฐาน (Standard form)  ลิเคอร์ท (Likert) 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 1.  ความเป็นมา 

  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2532, หน้า 19-30) ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 ได้มีการลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สรุปได้ว่า รัฐควรขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึง   ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยวิธีการไม่บังคับ เนื่องจากเป็นวิธีการที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ของรัฐใน
การที่จะยกระดับความรู้พ้ืนฐานของประชาชนให้สูงขึ้นถึงระดับที่ระบุไว้บนพ้ืนฐานของการคงไว้
ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในการตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรหลานของตนเข้ารับการศึกษา 
โดยมีแนวทางในการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

     1.1  ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่งบประมาณ 2532 นี้ รัฐไม่ควรประกาศขยาย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับ    แต่ควรเร่ง
ขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบและด้านมาตรการต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติ
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ของวิธีขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยวิธีไม่บังคับไปก่อนเป็นเวลา 5 ปี โดยมีหลักการและ
มาตรการด าเนินงาน 

     1.2  ระหว่างช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ด าเนินการเร่งขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
วิธีไม่บังคับนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละปี
พร้อมทั้งปรับปรุงการด าเนินงานและหารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนทุกคนในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

  2.  รูปแบบและวิธีการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ 

   2.1  จุดมุ่งหมาย  

      เพ่ือมุ่งให้เด็กและเยาวชนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งที่จบมาก่อนและ
เพ่ิงจบการศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทห่างไกล ตลอดจนสามเณรจะได้รับการ
สนับสนุนเป็นพิเศษ 

   2.2 หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ 

    2.2.1  ยึดหลักการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งฐานะของ
ครอบครัวและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ แต่ในขณะเดียวกันจะต้องมีส่วนที่ผู้เรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์และสมรรถภาพพ้ืนฐานอย่างเดียวกัน ในฐานะที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะเรียนอยู่ใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ส่วนไหนของประเทศก็ตาม 

    2.2.2  สาระของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะผสมผสานอย่างได้สัดส่วน
ระหว่างวิชาการ วิชาชีพ และวิชาสมรรถภาพพ้ืนฐาน อันจะท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาอย่างแน่นอนและสามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างไปจากผู้ที่ไม่ได้เรียนในระดับ
การศึกษานี้อย่างชัดเจน 

    2.2.3  การจัดกิจกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน ตลอดจน
ชุมชนหรือท้องถิ่น และจากหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวมาใช้ในการด าเนินการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด 
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  2.3  รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 

   2.3.1  หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคล และสนองความต้องการของ
ผู้เรียนให้มากข้ึน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรขึ้น โดยโครงสร้างของ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยกลุ่มวิชา 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

    2.3.1.1  กลุ่มสมรรถภาพพ้ืนฐาน ประกอบด้วยวิชาพ้ืนฐานทั่วไปและ   
วิชาบังคับแกน ซึ่งเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระในการสร้างเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่าง
เดียวกัน เพื่อความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย มีความรักชาติ มีคุณภาพ มีสุนทรียภาพ           
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีทักษะในการที่จะสื่อความหมายการใช้ภาษา มีทักษะ
ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การปรับตัว การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การรักษาสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในวิถีทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

    2.3.1.2  กลุ่มวิชาการ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาการส าหรับ
การศึกษาต่อระดับสูงต่อไป หรือเป็นพ้ืนฐานในการที่จะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น กลุ่มวิชา
ภาษาไทย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่ต่อเนื่องจากท่ีเรียนมาแล้ว  ในกลุ่ม
สมรรถภาพพ้ืนฐาน 

    2.3.1.3  กลุ่มประสบการณ์อาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับอาชีพที่จะสามารถออกไปประกอบอาชีพของตนเองหรือสามารถช่วยผู้ปกครองประกอบ
อาชีพของครอบครัวต่อไปได้ เช่น กลุ่มวิชาชีพ และรูปแบบการจัดการเรียนวิชาอาชีพที่ได้จาก
ผลการวิจัยของกรมวิชาการ 

 

  2.3.2 วิธีการสอน  ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

    6.3.2.1  ไม่ยึดเวลาหรือชั้นปีเป็นหลัก แต่จะยึดผลสัมฤทธิ์ในสมรรถภาพ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนสอบผ่านเนื้อหาวิชาใดไปแล้วสามารถเก็บสะสมการเรียนนั้น ๆ ไว้ได้ 

    6.3.2.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่
กันไป ส าหรับภาคปฏิบัตินั้นอาจจัดกิจกรรมที่โรงเรียน ในสถานประกอบการในท้องถิ่นหรือท่ีบ้าน
ก็ได้ 
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  2.3.3 การบริหารและการจัดการ มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

    2.3.3.1  จัดให้มีระบบเทียบหน่วยการเรียน โดยเฉพาะกลุ่มวิธี
ประสบการณ์อาชีพ ให้ผู้เรียนสามารถน าผลการท างานอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือสถาน
ประกอบการมาเทียบเป็นหน่วยการเรียนได้ และสามารถถ่ายโอนหน่วยการเรียนกันได้ ระหว่าง
การเรียนในสถานศึกษาสังกัดเดียวกันและต่างสังกัด รวมทั้งระหว่างในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน 

    2.3.3.2  มีการพัฒนาการจัดการระบบบริหารโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการด าเนินงานและสามารถด าเนินการตาม
บทบาทได้อยา่งถูกต้องครบถ้วน 

    2.3.3.3  ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง   มีการ
อบรมครูผู้ปฏิบัติการสอนให้สามารถน าหลักสูตรไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

    2.3.3.4  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล และมีแนวทางท่ีชัดเจน
และสามารถด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ 

    2.3.3.5  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการขยายการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างกว้างขวาง ในส่วนกลางให้ประสานการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา
และวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนในระดับจังหวัดมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยผ่านทางคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อให้มีการด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน 

  2.3.4 ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการจะต้องระดมทรัพยากรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนมาใช้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.3.5 การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากข้ึน ดังนี้ 

    2.3.5.1  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองของเด็กและเยาชนที่ด้อยฐานะ 
ทางเศรษฐกิจด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ให้ทุนการศึกษา การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาการจัดบริการสื่อ
การสอน การผ่อนปรนในเรื่องการแต่งกาย เครื่องแบบ การจัดพาหนะ   ที่พักอาศัยให้ การจัด
อาหารกลางวันให้รวมทั้งการจัดให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

    2.3.5.2  จัดให้มีระบบการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งมีการผลิตครู
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แนะแนวและพัฒนาครูประจ าการในสถานศึกษาต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถในการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ และท าหน้าที่ด้านนี้อย่างเข้มแข็ง 

  2.3.6  การประชาสัมพันธ์ ให้มีระบบการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือให้
ผู้ปกครองและเด็กเห็นความส าคัญของการศึกษาและเห็นประโยชน์ของการเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้เห็นเป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดแจ้งว่า ผู้เรียนในระดับการศึกษานี้มีความรู้ 
ความสามารถในการปรับปรุงชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ตั้งแต่
ระดับชาติลงไปจนระดับท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรสื่อมวลชนของรัฐบาลและเอกชนรวมทั้ง
องค์กรอ่ืนในชุมชน เช่น สภาต าบล วัด ฯลฯ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ในเรื่องนี้อย่างเข้มแข็ง และมีระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 2.4  ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีต่อผลส าเร็จ ดังนี้ 

  2.4.1  จะต้องจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสื่อการเรียน การสอน
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนทางไกล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  2.4.2  จัดให้มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานในสังกัดต้องท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือ
ในการด าเนินการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.4.3  มีการระดมบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ชุมชนมาช่วยในการจัดการศึกษา 

  2.4.4  กระทรวงศึกษาธิการควรได้มีการประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้
มีการด าเนินการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาช่วย
ตัวเองในการหารายได้และสามารถน ารายได้นั้นมาใช้จ่ายในการจัดการศึกษาได้อย่างคล่องแคล่ว 

 3.  แนวปฏิบัติในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

    ด าริ บุญชู (2534, หน้า 4) ในการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาท่ีจะเปิดสอนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้ส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

     3.1  มีพื้นท่ีเพียงพอ และเอ้ืออ านวยต่อการฝึกเรียน ท ากิจกรรมการเกษตรที
อาคารสถานศึกษา 

     3.2  มีผลส าเร็จด้านการเรียนการสอนอาชีพ กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ 
นักเรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนได้ 
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     3.3  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชนบท ห่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
(ประมาณ 5 กิโลเมตร) เมื่อเปิดสอนจะต้องไม่กระทบกระเทือนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

     3.4  เป็นโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีอัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาต่ า      
อันเนื่องมาจากความยากจนของผู้ปกครอง 

     3.5  ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความสนใจตั้งใจ กระตือรือร้นและเสียสละ 
ส่งเสริมที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัดก่อนเปิดท าการสอน 

 4.  แนวทางการปฏิบัติในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2535, หน้า 83-86) แนวทางการปฏิบัติใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้วางแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

     4.1  ปรัชญาในการขยายโอกาสทางการศึกษา 

   เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ คิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุผล สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความสามารถของตนเองได้ตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเองได้มีคุณธรรม สามารถเลือกรับและ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

     4.2  หลักการเบื้องต้น มีดังนี้ 

      4.2.1  การจัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

      4.2.2  การจัดการที่สูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็นการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตามแผนการศึกษา 2533 และไม่ถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ 

      4.2.3  ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และสมรรถภาพพ้ืนฐานอย่าง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในส่วนใดของประเทศ 

      4.2.4  หลักสูตรการสอนนอกจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 
2533 สามารถจัดการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นแบบอื่น ๆ ได้อีก 

      4.2.5  การเทียบโอนหน่วยการเรียนระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ให้สามารถ
กระท าได้โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติ 
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      4.2.6  การจัดการศึกษาให้เป็นการระดมทรัพยากร จากภาครัฐและเอกชน
มาใช้ในการด าเนินงาน 

      4.2.7  การด าเนินงานตามโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนต่อมากท่ีสุด 

     4.3  วัตถุประสงค์ของการขยายโอกาสทางการศึกษา 

   เพ่ือขยายโอกาสให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน รวมทั้งพระภิกษุ
สามเณร ที่ผ่านการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว โดยไม่จ ากัดเพศ สถานภาพของเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนสภาพความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ ได้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง
ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มากที่สุด 

     4.4 กลุ่มเป้าหมาย 

        กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการจ าแนกได้ดังนี้ 

         4.4.1  กลุ่มที่ก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

         4.4.2  กลุ่มที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว และไม่ได้เรียนต่อ    
ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในตลาดแรงงานและส่วนหนึ่งช่วยบิดามารดาหรือผู้ปกครองท างาน 

         4.4.3  กลุ่มเด็กผู้หญิง 

         4.4.4  กลุ่มพระภิกษุสามเณร 

 5.  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

  รัฐบาลในทุกยุคสมัยต่างตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา และมีด าริให้ขยาย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สูงขึ้นจากระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยเริ่มเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2530 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมสามัญศึกษาด าเนินการโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพ้ืนที่ชนบทยากจน 38 จังหวัด และเมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2530 เห็นชอบในหลักการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยวิธีการไม่บังคับ ต่อมาเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 ได้เห็นชอบให้โครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขยายขอบเขตจาก 38 จังหวัดออกไปให้ครอบคลุม
โรงเรียนที่อยู่ในเขตทุรกันดารด้วย และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 เห็นชอบให้ด าเนินการตาม
สาระส าคัญของรูปแบบและวิธีการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อจากนั้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2532 เห็นชอบให้กรมการศึกษา นอกโรงเรียนด าเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา นอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นผลท าให้อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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เพ่ิมข้ึนเป็น  ร้อยละ 50.89 แต่เมื่อเปรียบเทียบปัญหาความต้องการโดยเฉพาะตลาดแรงงานมี
แนวโน้ม ความต้องการแรงงานพื้นฐานที่มีระดับความรู้อย่างต่ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณาหายุทธศาสตร์ในการเร่งขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วน
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว จึงได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ    การประถมศึกษา
แห่งชาติด าเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาภายใต้โครงการน าร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ
โดยเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่และบุคลากรผู้สอนเพียงพอ จ านวน 119 โรงเรียนทั่วประเทศใน 73 จังหวัด (ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งรัดขยาย
โอกาสทางการศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2533          
ที่เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ คือให้ขยายการศึกษาภาคบังคับต่ออีก  3 ปี 
โดยประกาศในท้องที่ท่ีมีความพร้อมเป็นปี ๆ ไป ทั้งนี้ โดยให้มีการแก้ไขแผนการศึกษาแห่งชาติ
และพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องในระยะด าเนินการแก้ไขแผนการศึกษาแห่งชาติและ
พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง ในระยะด าเนินการแก้ไขแผนการศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง ให้ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติด าเนินการ โครงการน าร่องขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปก่อน โดยไม่บังคับและไม่เก็บค่าเล่าเรียนของผู้เรียนและใช้หลักการจัด
การศึกษาของมัธยมศึกษาตอนต้นของกรมวิชาการ ปี 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ทั้งนี้ เพื่อให้
เด็กมีความรู้ ความสามารถและสอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานก าหนด ประการส าคัญ คือ สภาพ
ความต้องการของตลาดแรงงานส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพการศึกษาอย่างต่ า
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2538, หน้า 12-13)  

 จะเห็นได้ว่าการขยายโอกาสทางการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติด าเนินการยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชน ในท้องถิ่น
ชนบทและห่างไกล ลักษณะการศึกษาเป็นการให้เปล่าเป็นเรื่องการแสวงหาความรู้และการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของตนเอง และยังเป็นการยกระดับการศึกษาของ
ประเทศให้สูงขึ้นอีกด้วย มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนี้  
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้วไม่น้อยกว่า 5 
กิโลเมตร ในท้องที่นั้นมีอัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาต่ า มีความพร้อม สภาพเหมาะสมที่จะ
ด าเนินการสอนระดับมัธยมศึกษา มีผลส าเร็จด้านการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ
และม่ีช่องทางสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ผู้บริหารและครูมีความสนใจ มีความ
ตั้งใจเสียสละให้งานบรรลุผลส าเร็จ ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นให้การสนับสนุน มีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า    12 ไร่ เปิดโรงเรียนในลักษณะกระจายอย่างทั่วถึงและผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัด (ศศว.จ.) (ส านักงานการขยายโอกาสทาง
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน, 2538, หน้า 11)  
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 ส่วนนโยบายการด าเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2534, หน้า 8) นั้น ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้ดังนี้ คือ 

  1)  เร่งรัดการขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้
กระจายไปสู่ประชาชนส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทห่างไกล 

  2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเห็นความส าคัญและ
คุณค่าของการศึกษาต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมส่วนรวม 

  3)  เร่งพัฒนาการจัดกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และ   การ
นิเทศติดตามผลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มี ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนมี
คุณธรรมจริยธรรมและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534) 

 การจัดการศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นการจัดการศึกษา ที่
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ที่ต้องการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นการเพิ่ม
คุณภาพ ศักยภาพของประชากรไทย โดยเฉพาะแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่ต้องการคนงานที่มีการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าวมากที่สุด คือ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติโดยรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

 6.  บริบทโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีเขตพ้ืนที่การบริการ 
จ านวน     อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอกุสุมาลย์  อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  อ าเภอกุดบาก  อ าเภอภูพาน ดังตาราง  11 
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ตาราง  11  จ านวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1 จ าแนก 

                ตามอ าเภอและประเภทโรงเรียน 

 

อ าเภอ 
ประเภท 

กลุ่มโรงเรียน 
ประถมศึกษา ขยายโอกาส รวม 

เมืองบึงกาฬ 
พรเจริญ 
ศรีวิไล 
เซกา 
บึงโขงหลง 
บุ่งคล้า 
โซ่พิสัย 
ปากคาด 

รวม 

42 
14 
9 
34 
12 
10 
30 
15 
166 

9 
7 
6 
10 
6 
1 
7 
4 
50 

51 
21 
15 

42/2 
18 
11 

36/1 
18/1 
212/4 

5 
2 
2 
5 
2 
1 
4 
2 
23 

 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

                พ.ศ.2555 

 มีโรงเรียนที่เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งหมด 50 โรงเรียน ส่วนใหญ่
เปิดถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 49 โรงเรียน และเปิดถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 
โรงเรียน นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในปี
การศึกษา 2555 จ านวนทั้งหมด 1,438 คน การจัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาต้องอยู่รวมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องวุฒิภาวะ
ทางด้านอารมณ์ การเจริญเติบโตเข้าสู่วันรุ่นเต็มตัวซึ่งต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน ปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ส่วนใหญ่จะเฉื่อยชาไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ไม่วางเป้าหมายในการเรียน       ไม่สนใจเรียนไม่เห็นความส าคัญของ
การเรียนการสอน ไม่สนใจที่จะติดตามแก้ผลการเรียน       ขาดแรงจูงใจในการเรียน ปัญหาเรื่อง
การแพร่ระบาดของสารเสพติด การเลียนแบบในทางที่ไม่ดี ความอ่อนไหวทางจิตใจ ซึ่งประกอบ
กับสภาพที่ตั้งของจังหวัดบึงกาฬมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีปัญหาเรื่องการค้าขาย
ยาเสพติดอย่างมาก ท าให้เด็กนักเรียนมีปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด มี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ 2.43  คือ กัญชา 16 คน ยาบ้า 13 คน สารระเหย 6 คน จาก
การรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ, 2555, หน้า 18) 
ปรากฏว่าจากนักเรียนจ านวนทั้งหมด 1,438 คน มีนักเรียนที่ออกกลางคัน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.63  แต่งงานระหว่างเรียน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 4.45 และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
โดยการทบทวนองค์กร ในส่วนของการระดมสมองของบุคลากรภายในองค์กร มีรายละเอียดของ
ผลการวิเคราะห์ในส่วนอุปสรรค (Threats) ที่เก่ียวข้องกับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี
ดังนี้ คือ อัตราครูขาดแคลน โรงเรียนส่วนใหญ่มีครูไม่เพียงพอและในขณะเดียวกันต้องไปปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่มิใช่การสอน ท าให้ไม่มีเวลาใน  การดูแลสอดส่องความเป็นอยู่ พฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนได้ท่ัวถึง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถสนับสนุนนักเรียนได้
เท่าท่ีควร และโรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรได้ตามเป้าหมาย  ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ในต่างจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักเรียน  ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายได้
จากการกรีดยางที่ได้รายได้มาง่ายจึงไม่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาเท่าท่ีควร มีการขยายตัวของ
ร้านเกมส์ อย่างรวดเร็ว ท าให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการเล่นเกมส์มากเกินไป ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ผู้บริหาร ครูฝ่ายปกครองที่เก่ียวข้องกับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า นักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นขาดทักษะในการด าเนินชีวิตใน ด้านการ
สื่อสารและติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนมากนักเรียนค่อนข้างเอาแต่ใจตนเอง   ไม่ค่อยสนใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้นน้อย ไม่รู้จักการรอคอย บางครั้ง  ถ้าไม่ได้ดั่งใจก็ไม่รู้จัก
การเจรจาต่อรองไม่สามารถปฏิเสธเพ่ือนในสถานการณ์ที่อึดอัด  เมื่อประสบปัญหาขึ้นก็ไม่
สามารถคิดไตร่ตรองหรือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ คิดอยากจะท าอะไรก็ท าโดยไม่ค านึงถึงผลที่
จะเกิดตามมา มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วฉับพลัน        ไม่มีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะเวลาโกรธ
หรือไม่พอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามความคิด ความรู้สึกในขณะนั้น 
อีกท้ังยังคล้อยตามกลุ่มโดยปราศจากการยั้งคิด ขาดการควบคุมตัวเองในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม  

 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่
ยังขาดทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน  ผู้วิจัยได้ศึกษาหา
แนวทางท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้สามารถจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต มีแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตหลากหลาย ซึ่งแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยอาศัย
กระบวนการฝึกสมาธิ การคิดใคร่ครวญ       ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นจะท าให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักรู้ในตนเอง เป็นการพัฒนา  ด้านในอย่างแท้จริง ปราศจากอคติ เกิดความรัก ความ
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เมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ      มีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล 

 

 



 

บทที่ 3 

       วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 

 การพัฒนากิจกรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา  4  ขั้นตอน 
คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการ
สร้างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรม เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
กิจกรรมจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายและแนวโยนิโสมนสิการ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กิจกรรม เป็นการน ากิจกรรมไปทดลองใช้กับกุล่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยเลือกโรงเรียนขยายโอกาสที่มีความพร้อมในการร่วม
การวิจัย อ าเภอละ 1 โรงเรียน 
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรม เป็นการปรับปรุงและแก้ไข
กิจกรรม โดยน าผลจากการประเมินผลการใช้กิจกรรมมาประกอบการปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรม
ท าให้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบ       
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ขั้นตอนที่ 1 

กำรศึกษำ
ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ศึกษำเอกสำร 

งำนวิจัย       
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับปัญหาความต้องการจ าเปน็ใน

การเสริมทักษะชีวิต 

ส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวติจากกลุม่ประชากร 

ส ารวจความคาดหวังของครู  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา         
ถึงความคาดหวังในการเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน 

สรุปรวบรวมข้อมลูพื้นฐานส าหรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการออกแบบพัฒนากิจกรรม 

 

 

 ร่างโครงร่างหลักสูตร ให้สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน 

           1 
ขั้นตอนที่ 2 

กำรพัฒนำ
กิจกรรม 

ตรวจสอบ ประเมินโครงร่างกิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของกิจกรรม 

    ปรับปรุงกิจกรรมใหส้อดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 3 

ทดลองใช้

กจิกรรม 

 
ทดลองใช้กิจกรรมเสรมิสร้างทักษะชีวิตตามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษา 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ศึกษาผลจากการทดลองใช้กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 

กำร
ประเมิน

และ
ปรับปรุง
กิจกรรม 

ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม โดยน าผลการประเมินตามสภาพจริงในการจัด
กิจกรรมตามกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข ให้สมบรูณม์ากยิ่งข้ึน 

ภาพประกอบ       ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะชีวิตตามแนวโยสิโสมนสิการส าหรับ 
                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

      ร่างกิจกรรม 
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 รายละเอียดของการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิติตามแนวโยนิโสมนสิการ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามลักษณะของการวิจัย
และพัฒนาทั้ง 4 ขั้นตอน มีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรส ำรวจสภำพ ควำมคำดหวัง และควำมต้องกำรจ ำเป็น 

 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอนย่อย คือ 
  1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ในการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    การศึกษาเอกสารประเภท หนังสือ ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นในการเสริมทักษะชีวิต เพื่อหาข้อสรุปว่า องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านใด
ที่กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น มีความบกพร่องมากท่ีสุดจาก 10 องค์ประกอบ คือ การตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความตระหนักในตนเอง ความเห็นใจผู้อ่ืน การจัดการกับอารมณ์ การ
จัดการกับความเครียด 
  2 ศึกษาสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตจากกลุ่มประชากร ในสภาพจริงจากข้อมูล
เชิงประจักษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาบกพร่องด้านใดมาก
ที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
   2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิต 
    การส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น  4,750  คน และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ  ยามาเน่ (Taro Yamane)  ได้จ านวน  400  คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบ Cluster Random 
Sampling โดยใช้โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 และสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของสูตรยามาเน่ โดยได้กลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง  9  

ตาราง 9 รายชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

 ชื่อโรงเรียน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บ ารุง 72 7 
2 โรงเรียนบ้านหนองหอย 138 12 
3 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 134 12 
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมนพิทยาคาร 53 5 
5 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บ ารุง 60 5 
6 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 58 5 
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 ชื่อโรงเรียน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    
7 โรงเรียนศรีบุณเรืองวิทยาคาร 117 10 

8 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุง
วิทย์) 

82 7 

9 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศ
วิทยาคม) 

71 6 

10 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 88 8 
11 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 75 6 
12 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 34  
13 โรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์) 49 4 
14 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 33 3 
15 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 44 4 
16 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 61 5 
17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 77 7 
18 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง 78 7 
19 โรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร 49 4 
20 โรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ(คุรุราษฎร์ชู

วิทย์) 
99 8 

21 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง 43 4 
22 โรงเรียนบ้านอีกุด 87 7 
23 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 134 11 
24 โรงเรียนบ้านโพนแพง 203 17 
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้าง 55 5 
26 โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 177 15 
27 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 63 5 
28 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 28 2 
29 โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า 62 5 
30 โรงเรียนบ้านดงหลวง 89 8 
31 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 34 3 
32 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์

วิทยา 
18 2 

33 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 47 4 
34 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 96 8 



75 
 

 ชื่อโรงเรียน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    

35 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 25 2 
36 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์ 45 4 
37 โรงเรียนบ้านโนนกุง 43 4 
38 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนา 67 6 
39 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ านวย 17 2 
40 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 69 6 
41 โรงเรียนบ้านป่าฝาง 78 7 
42 โรงเรียนบ้านนาจาน 47 4 
43 โรงเรียนบ้านนาแก้วพิทยาคม 41 3 
44 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง 34 3 
45 โรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์บ ารุง 60 5 
46 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 104 9 
47 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศ

วิทยา 
74 6 

48 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 94 8 
49 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 80 7 
50 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 45 4 
51 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 78 7 
52 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ 31 3 
53 โรงเรียนชุมชมบ้านสร้างค้อ 73 6 
54 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 56 5 
55 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 21 2 
56 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 25 2 
57 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 70 6 
58 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 95 8 
59 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 102 9 
60 โรงเรียนบ้านกลาง “ผดุงราษฎร์วิทยา” 71 6 
61 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 40 3 
62 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 37 3 
63 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 45 4 
64 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤทฎ์ 66 6 
 รวมทั้งสิ้น 4,750 400 
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  2.2  เครื่องมือที่ใช้ในขั้นส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิต 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาส ารวจสภาพปัจจุบันทางด้านทักษะชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คือ แบบทดสอบทักษะชีวิต ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก 
วัดทักษะชีวิต 10 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ รวม 50 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้ 
    2.2.1 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากแบบดสอบทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของงานวิจัย (ขวัญยืน มูลศรี, 2548) แบบทดสอบเป็นแบบสถานการณ์ทั่ว ๆ 
ไปในชีวิตประจ าวันให้นักเรียนพิจารณาว่า ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นั้น นักเรียนจะท าอย่างไร 
โดยเลือกตอบจากค าตอบที่ก าหนดให้ ซึ่งค าตอบเหล่านั้นไม่มีค าตอบใดถูกหรือผิดให้นักเรียนตอบ
ให้ตรงกับความรู้สึกและความคิดของนักเรียนมากที่สุด 
    2.2.2 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญหาค่าค่าสอดคล้องของ
ความเห็น โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสอดคล้อง โดยค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index Itemobiective Congruence : IOC) ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป 
   2.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นการส ารวจสภาพปัจจุบันด้าน
ทักษะชีวิต 
    ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามวัดทักษะชีวิตมอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิจัยจ านวน 
14 คน ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ตามรายละเอียดใน
ตางราง         ) จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแต่ละฉบับ แล้วรวม
คะแนนจ าแนกตามองค์ประกอบของทักษะชีวิต จากนั้นจัดล าดับค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบของ
ทักษะชีวิตจากน้อยไปหามาก เพื่อน าไปหาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียน 
  3. ส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ถึงความ
ต้องการในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน 
   3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ผู้วิจัยก าหนดประชากรเป็นครูที่สอน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
     3.1.1 ประชากรที่เป็นครู ผู้วิจัยได้ก าหนดจากทุกโรงเรียนจากครูประจ า
ชั้นจ านวน 320 คน และครูฝ่ายปกครอง 64 คน รวมทั้งสิ้น 384 คน 
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     3.1.2 ประชากรที่เป็นผู้ปกครอง ผู้วิจัยได้ส ารวจผู้ปกครองของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  400  คน  
     3.1.3 ประชากรที่เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้งหมด 960 คน ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 282 คน 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษา คือแบบส ารวจความคิดเห็นถึงความต้องการในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจความเห็นต่อทักษะ
ชีวิต 
   ขั้นที่ 2 สร้างข้อค าถามที่สามารถส ารวจความเห็นของครู ผู้ปกครอง และ
กรรมการสถานศึกษา โดยข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการของทักษะชีวิตทั้ง 
10 ด้าน 
   ขั้นที่ 3 น าข้อค าถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
   ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยน าข้อค าถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญพร้อม
ทั้งคัดเลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .70 ขึ้นไป มาจัดพิมพ์เป็นแบบส ารวจ
ความเห็นของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นส ารวจความคาดหวัง
ของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ผู้วิจัยมอบแบบส ารวจความคิดเห็นให้ผู้ช่วยนักวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
   3.3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจความคิดเห็นและท าการ
คัดเลือกเฉพาะแบบส ารวจความคิดเห็นที่มีความสมบูรณ์เท่านั้น 
   3.3.2 ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วรวมคะแนนจ าแนกตาม
องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

   3.3.3 หาค่าเฉลี่ย ( X ) ของแบบส ารวจความคิดเห็น 

   3.3.4 น าผลจากแบบส ารวจความคิดเห็นไปหาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนร่วมกับค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียน 
 4. สรุปรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนากิจกรรม โดยผู้วิจัยค านวณจากค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันด้าน
ทักษะชีวิตของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างและค่าเฉลี่ยของแบบส ารวจความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง 
และกรรมการสถานศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำกิจกรรม 

 ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวมในข้ันตอนที่ 1 
ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1. ร่างโครงร่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ความน า เป็นการก าหนดความต้องการจ าเป็นจากการพิจารณาข้อมูล
พ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดทักษะชีวิตที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
   1.2 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนากิจกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต แนวคิดโยนิโสมนสิการ การพัฒนากิจกรรม การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือสังเคราะหเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบของกิจกรรม 
   1.3 หลักการของกิจกรรม เป็นแนวคิดหรือแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
กิจกรรมเพ่ือให้สามารถบรรลุผลด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในกิจกรรม 
   1.4 จุดมุ่งหมายของกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมจน
เกิดผลและคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เยนเมื่อจบการร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
   1.5 โครงสร้างเนื้อหาของกิจกรรม ผู้วิจัยก าหนดโครงสร้างของกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โดยประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยที่ 1 เรื่องการฝึกคิดตามแนว
พุทธ หน่วยที่ 2 เรื่องหยุดความกังวล  หน่วยที่ 3 เรื่อง อยู่บนข้อเท็จจริง  หน่วยที่ 4 เรื่อง ทุกสิ่งมี
แนวทางแก้ไข แต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้เวลา 10 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง 
   1.6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ 
มี 3 ขั้นตอน คือ  
    ขั้นที่ 1 การเตรียม เป็นการสร้างความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
กับนักเรียน   
    ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เป็นการเสนอเหตุการณ์ สถานการณท่ีเป็นปัญหา ฝึก
รวบรวมข้อมูล จัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกบ วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิด
แบบเห็นคุณโทษและทางออก พิจารณาทางเลือก ตัดสินใจให้เหตุผลในการเลือก  
    ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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   1.7 สื่อการเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยน าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และท าให้นักเรียน
สามารถเกิดสมรรถนะทักษะชีวิตตามจุดหมายที่ครูต้องการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรม เหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานประสบการณ์ของนักเรียน 
   1.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดและประเมินที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียน โดยผลการวัดและประเมินต้องสามารถอธิบายได้ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ในแต่ละ
จุดประสงค์กิจกรรมหรือไม่ อย่างไร ผู้วิจัยยึดหลักการว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมจะต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับผู้เรียน ช่วยตรวจสอบการบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรได้จริง เป็นการวัดและประเมินรอบด้าน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโส
มนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รวม 5 ท่าน ดังรายชื่อ
อยู่ในภาคผนวก ก.  

ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้กิจกรรม 

 ขั้นตอนนี้เป็นการน ากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไปปฏิบัติจริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่องส าหรับน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้กิจกรรม 
  1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2561  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อ าเภอละ 1 โรงเรียน
โดยเลือกจากโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจัดอยู่ในขนาดกลาง(120-500 คน)ในการร่วม
กิจกรรมและผู้บริหารกับครูผู้สอนมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมตามโครงการวิจัยนี้ ซึ่งมีดังนี้ 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห      จ านวน   102   คน 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยาง จ านวน  47   คน 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูพาน จ านวน  80   คน 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต  จ านวน  94   คน 
  5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร   จ านวน  134   คน 
  6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านดงหลวง จ านวน  89 คน 
  7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 
          จ านวน  55 คน 
        รวม จ านวน          601 คน 
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  2.  แบบแผนกำรทดลอง 

   ผู้วิจัยท าการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลอง ทดสอบก่อน-
หลัง (one group pretest-posttest design) ลักษณะของแบบแผนเป็น ดังนี้  (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 
2551, หน้า 143) 
 

 

 เมื่อ    E           แทน  กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 

         T1          แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 

         T2          แทน  การทดสอบหลังการทดลอง (Protest) 

         X           แทน  การได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร 
 

  3.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลองใช้หลักสูตร 
   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร ประกอบด้วย 
       1.  แบบทดสอบวัดทักษะชีวิต ด้านการจัดการกับอารมณ์  ด้านความคิด
วิเคราะห์ และด้านการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เป็นแบบวัดที่มีสถานการณ์
เรื่องราวทั่ว ๆ ไปให้นักเรียนอ่านแล้วพิจารณาว่า ถ้านักเรียน อยู่ในสถานการณ์นั้นจะท าอย่างไร
โดยเลือกจากค าตอบที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีข้ันตอนในการพัฒนา ดังนี้ 
        1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดทักษะ
ชีวิต 
        1.2  สร้างข้อค าถามที่สามารถวัดทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
โดยข้อค าถามต้องมีความสอดคล้องกับนิยามและครอบคลุมทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ  
        1.3  น าข้อค าถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด ประเมินผล 
และนักจิตวิทยา ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
        1.4  ผู้วิจัยน าข้อค าถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
พร้อมทั้งคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .70 ขึ้นไปมาจัดพิมพ์เป็นแบบวัด
ทักษะชีวิต 
        1.5  น าแบบวัดทักษะชีวิตไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่
โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ อ าเภอเซกา และโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึง

กลุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบก่อนการ

ทดลอง 
ตัวแปรทดลอง 

การทดสอบหลังการ
ทดลอง 

E T1 X T2 
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กาฬ จ านวน 40 คน เพ่ือน าผลที่ได้มาทดสอบค่าอ านาจจ าแนก โดยหาความสอดคล้องระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีอ านาจจ าแนกท่ีมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แล้วจึงน าข้อที่ผ่านการทดสอบมาจัดพิมพ์เป็นแบบวัดทักษะชีวิต 
     1.6  ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทักษะชีวิต
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอบบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.814 
  2.  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนตามหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวโยสิโสมนสิ
การส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีขั้นตอนในการพัฒนา 
ดังนี้ 
   2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดเจตคติของ
นักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 
   2.2  สร้างข้อค าถามที่สามารถวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
   2.3  น าข้อค าถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด ประเมินผล จ านวน 
5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
   2.4  ผู้วิจัยน าข้อค าถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง
คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .70 ขึ้นไปมาจัดพิมพ์เป็น แบบวัดเจตคติของ
นักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 

 4.  กำรด ำเนินกำรทดลอง 
  ในการด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
     4.1  ก่อนเริ่มด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ประสานกับโรงเรียน ที่จะทดลองใช้
กิจกรรมให้จัดเวลาในการทดลองใช้หลักสูตรนี้สัปดาห์ละ 2 คาบ ใน 1 ภาคเรียน  
     4.2  ในการทดลองใช้กิจกรรม ผู้วิจัยท าหน้าที่จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  
กิจกรรมที่ผู้วิจัยน าไปทดลองใช้ การด าเนินกิจกรรมของหลักสูตรใช้เวลา 2 คาบ ต่อสัปดาห์  
  การด าเนินการทดลอง มีขั้นตอน ดังนี้ 
   1)  ทดสอบทักษะชีวิตก่อนการทดลอง (Pretest) เฉพาะองค์ประกอบด้านการ
จัดการกับอารมณ์ ด้านความคิดวิเคราะห์ และด้านการแก้ปัญหากับกลุ่มทดลอง 
   2)  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนกลุ่มทดลอง ในการสร้าง
ความคุ้นเคย สร้างความไว้วางใจ ความศรัทธาของนักเรียนต่อผู้วิจัย ฝึกกระบวนการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ฝึกสมาธิในรูปแบบต่าง ๆ ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
   3)  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนในกลุ่ม
ทดลองทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร  
   4)  ทดสอบทักษะชีวิตหลังการทดลอง (Protest) หลังจากท่ีนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมครบตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในสัปดาห์สุดท้ายกับกลุ่มทดลอง 
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   5)  การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาของ
นักเรียนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมหลังจากที่ได้รับการเรียนตามการจัดกิจกรรมแล้ว โดย
การสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
 5.  การประเมินผลของการทดลองใช้กิจกรรม 
  หลังจากด าเนินการทดลองการใช้กิจกรรมเสร็จตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว 
ผู้วิจัยท าการประเมินผลของกิจกรรมโดยมีการประเมิน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
     5.1  การเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตก่อน-หลังการทดลองใช้กิจกรรม 
      ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบทักษะชีวิต แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม มาด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะชีวิต ของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (t-test ชนิด Dependent 
Samples) ทั้งโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายมิติ 
  5.2  การเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองกับเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
ร้อยละ 70 โดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (One Sample t-test) ซึ่งเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิต มี
ดังนี้ 
 

 ค่าร้อยละ            ความหมายของทักษะชีวิต 
           80 – 100     มีทักษะชีวิตดีเยี่ยม 
           75 – 79     มีทักษะชีวิตดีมาก 
          70 – 74     มีทักษะชีวิตดี 
           65 – 69     มีทักษะชีวิตค่อนข้างดี 

 ค่าร้อยละ             ความหมายของทักษะชีวิต 
           60 – 64     มีทักษะชีวิตน่าพอใจ 
           55 – 59     มีทักษะชีวิตพอใช้ 
           50 – 54     มีทักษะชีวิตผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
           0 – 49     มีทักษะชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า 
 

  5.3  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติต่อการเรียนตามหลักสูตรเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ดังนี้ 
 4.51  -  5.00  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.51  -  4.50  ความพึงพอใจมาก 
 2.51  -  3.50  ความพึงพอใจปานกลาง 
 1.51  -  2.50  ความพึงพอใจน้อย 
 1.00  -  1.50  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินและปรับปรุงกิจกรรม 

 ขั้นตอนนี้เป็นการปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรม โดยน าผลจากการประเมินทักษะชีวิต
ก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรม เทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 และพิจารณาจาก
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม มาประกอบการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมท าให้กิจกรรมมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

 



 

บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการ
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้วิจัยน าเสนอตามวิธีการ
พัฒนาโปรแกรม ซึ่งมี 4 ตอน ดังนี้ 
 1. ผลการส ารวจสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็น 
 2. ผลการออกแบบกิจกรรม 
 3. ผลการทดลองใช้กิจกรรม 
 4. ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรม 

ตอนที่ 1 ผลการส ารวจสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็น 

 การน าเสนอผลการส ารวจสภาพ คามคาดหวัง และความต้องการจ าเป็น ในขั้นนี้ 
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ (1) ส่วนที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (2) ส่วนที่ได้จากการ
ส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  (3) ส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาถึงความต้องการ
ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน  (4) สรุปรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาความต้องการจ าเป็น
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม 
  1. ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับทักษะชีวิต 
   การศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ เพ่ือหาข้อสรุปว่า
องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านใดที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความบกพร่องมากกว่าด้าน
อ่ืน ๆ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า มีความบกพร่องเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความคิดวิเคราะห์ 
การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด ความคิดสร้างสรรค์  การสร้างสัมพันธภาพและการ
สื่อสาร การตัดสินใจแก้ปัญหา การตระหนักรู้ในตน ความภูมิใจในตนเอง ความเห็นใจผู้อ่ืน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
  2. ผลการส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตจากกลุ่มประชากรในสภาพจริงจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  การศึกษาสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาข้อสรุปว่า ในสภาพจริงจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีทักษะด้านใดบกพร่องจากมากไป
หาน้อย เพื่อน าไปหาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เก็บรวบรวม
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จากกลุ่มตัวอย่าง  400  คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงมาจากแบบทดสอบทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของงานวิจัย (ขวัญ
ยืน มูลศรี, 2548) ซึ่งมีคะแนนเต็มแต่ละด้าน 25   คะแนน ผลการศึกษาส ารวจปรากฏผลตาม
ตาราง  10 ดังนี้ 
 
ตาราง  10    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวัดทักษะชีวิตแต่ละด้านของนักเรียน 
                  ชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
 

องค์ประกอบทักษะชีวิต  S.D. ล าดับที่ 
1.  การตัดสินใจ 
2.  การแก้ปัญญา 
3.  ความคิดสร้างสรรค์ 
4.  ความคิดวิเคราะห์ 
5.  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
7.  ความตระหนักในตนเอง 
8.  ความเห็นใจผู้อ่ืน 
9.  การจัดการกับอารมณ์ 
10.  การจัดการกับความเครียด 

3.75 
3.58 
3.75 
3.56 
4.15 
3.79 
3.78 
3.87 
3.56 
4.14 

5.87 
5.35 
2.76 
5.68 
2.87 
2.89 
2.76 
3.35 
5.68 
3.36 

4 
3 
6 
2 
10 
5 
7 
8 
1 
9 

 จากตาราง  10  ผลการส ารวจปรากฏว่าสภาพความเป็นจริงของทักษะชีวิตนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ค่าเฉลี่ยน้อย 3 ล าดับแรก คือ ทักษะด้าน
การจัดการกับอารมณ์  ความคิดวิเคราะห์  และการแก้ปัญหา 

 3. ผลการส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   
เขต 1 
 การส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 การส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1       
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือไปหาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนร่วมกับ

X
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ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1,066 คน 
โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีคะแนนเต็มแต่ละองค์ประกอบ 5 คะแนน ผลการส ารวจปรากฏผลตาม
ตาราง  11    ดังนี ้
 

ตาราง  11   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และ
กรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

องค์ประกอบทักษะชีวิต  S.D. 

1.  การตัดสินใจ 

2.  การแก้ปัญญา 

3.  ความคิดสร้างสรรค์ 

4.  ความคิดวิเคราะห์ 

5.  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

7.  ความตระหนักในตนเอง 

8.  ความเห็นใจผู้อ่ืน 

9.  การจัดการกับอารมณ์ 

10.  การจัดการกับความเครียด 

5.00 

5.00 

4.35 

5.00 

4.28 

4.24 

4.27 

5.00 

5.00 

5.00 

0.80 

0.68 

0.58 

0.70 

0.67 

0.63 

0.65 

0.69 

0.70 

0.89 
 

 จากตาราง  11  พบว่า ความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาที่
ต้องการให้นักเรียนมีมากที่สุด คือ การจัดการกับอารมณ์  ความคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
 4. สรุปรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนากิจกรรม โดยผู้วิจัยค านวณจากค่าเฉลี่ยของสภาพ
ปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างและค่าเฉลี่ยของแบบส ารวจความคิดเห็นของ
ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Modified Priority Needs 
Index (PNI) ซึ่งสูตรในการค านวณคือ 
 
 

 
 

X

PNI I  -  D 

D 
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ซึ่งมีผลการสรุปปรากฏตามตาราง....12.  ดังนี้ 
 
ตาราง....12   ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
ค่าเฉลี่ย
สภาพที่
แท้จริง 

ค่าเฉลี่ย
สภาพที่
คาดหวัง 

PNI ล าดับ 

1.  การตัดสินใจ 
2.  การแก้ปัญญา 
3.  ความคิดสร้างสรรค์ 
4.  ความคิดวิเคราะห์ 
5.  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
7.  ความตระหนักในตนเอง 
8.  ความเห็นใจผู้อ่ืน 
9.  การจัดการกับอารมณ์ 
10.  การจัดการกับความเครียด 

3.75 
3.58 
3.75 
3.56 
4.15 
3.79 
3.78 
3.87 
3.56 
4.14 

5.00 
5.00 
4.35 
5.00 
4.28 
4.24 
4.27 
5.00 
5.00 
5.00 

0.33 
0.39 
0.16 
0.40 
0.03 
0.12 
0.13 
0.29 
0.40 
0.21 

4 
3 
8 
2 
10 
7 
9 
5 
1 
6 

 

 จากตาราง..12...  ผลการส ารวจปรากฏว่า คะแนนทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับ คือ 
(1) การจัดการกับอารมณ์  (2) ความคิดวิเคราะห์  (3) การแก้ปัญหา  ( PNI = 0.40 ,0.39 )ซึ่งข้อ
ค้นพบนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ คือ ยืนยันผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์
เอกสาร กล่าวคือ ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานทั้งในส่วนที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ส่วนที่ได้จากการส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วน มีความสอดคล้องตรงกันว่า นักเรียนมีความ
บกพร่องทางด้านองค์ประกอบของทักษะชีวิต เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การจัดการกับ
อารมณ์ ความคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ท าให้ตัดสินใจเลือก 3 องค์ประกอบนี้มาพัฒนาเป็น
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตมีความสมเหตุสมผล อีกท้ังยังช่วยเพิ่มน้ าหนักความส าคัญและความ
จ าเป็นในการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้มากขึ้น 
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ตอนที่  2  ผลการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่ได้รวบรวมสรุปความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งผลการออกแบบพัฒนากิจกรรม ผู้วิจัยน าเสนอแยกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการเขียน
กิจกรรม  
 
    ขั้นที่ 1   การพัฒนากิจกรรมและเอกสารประกอบกิจกรรม 
  ในขั้นนี้เป็นการน าเอาข้อมูลพื้นฐานในตอนที่ 1 มาก าหนดโครงสร้างกิจกรรม ได้
องค์ประกอบกิจกรรมที่สร้างขึ้น ดังนี้ 

 
ค าน า 

 คู่มือผู้สอนเรื่องกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้สอนสามารถน ากิจกรรมไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยต้องศึกษาท าความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือ ซึ่งประกอบด้วยค าชี้แจง วิธีการ
จัดกิจกรรม ประกอบไปด้วยชื่อกิจกรรม  เวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการ
เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย 
 

บรรพต  แสนสุวรรณ 
 
คู่มือผู้สอน 
เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ค าชี้แจงวิธีการจัดการเรียนการสอน 
    1. ขั้นเตรียมการส าหรับผู้สอน  
       1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือการใช้กิจกรรมส าหรับผู้สอน และคู่มือส าหรับ
ผู้เรียนให้ชัดเจน 
  1.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
  1.3 จัดเตรียมห้องเรียนและสถานที่เรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน 
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 2. ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม 
  2.1 ผู้สอนประชุมชี้แจงความเป็นมาของกิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการจัดกิจกรรม 
การประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
  2.2 ให้ผู้เรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินทักษะชีวิต ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
  2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรม ใช้เวลา 40 ชั่วโมง มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ขั้นน า เป็นการสร้างความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน   
  2) ขั้นสอน เป็นการเสนอเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ฝึกรวบรวมข้อมูล 
จัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษ
และทางออก พิจารณาทางเลือก ตัดสินใจให้เหตุผลในการเลือก   
  3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เชื่อมโยงในชีวิตประจ าวัน 
 3. ขั้นการประเมินผล 
  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
  การสัมภาษณ์จากครู ญาติ โดยใช้แนวทางสัมภาษณ์เชิงลึก 
  นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
ตอนที่ 2   กิจกรรม จ านวน 20 แผนกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1  เรื่อง แนวคิดและความส าคัญของแนวโยนิโสนิโสมนสิการกับทักษะชีวิต  
(เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การส่งเสริมการคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยใช้สุนทรียสนทนา  
(เวลา 2 ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที ่3 เรื่อง การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญด้วยการคิดโดยแยบคาย (โยนิโส
มนสิการ) ด้วยวิธีการคิดแบบสืบหาเหตุปัจจัยและแบบคุณโทษและทางออก (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญด้วยการคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
และหาทางออก  แบบปลุกเร้าคุณธรรม (เวลา  2  ชัว่โมง) 
 กิจกรรมที่ 5  เรื่องการฝึกคิดแบบเป็นปัจจุบัน แบบโยนิโสมนสิการ (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 6  การฝึกควบคุมอารมณ์ (ผลเสียของการตกเป็นทาสอารมณ์) (เวลา  2  
ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 7  การฝึกควบคุมอารมณ์ (อดทนต่อค าวิจารณ์นินทา)  (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 8   การฝึกควบคุมอารมณ์ (ฟังค าบ่นให้ฟังถึงใจคนบ่น)   (เวลา  2  
ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 9   การฝึกควบคุมอารมณ์ (สิ่งจ าเป็นกับสิ่งฟุ่มเฟือย)   (เวลา  2  ชั่วโมง) 
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 กิจกรรมที่ 10   การฝึกควบคุมอารมณ์ (ความเครียดส่งผลเสียแต่มีวิธีแก้ไข)       
(เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 11   การฝึกคิดวิเคราะห์ (เครื่องดื่มมีผลต่อร่างกาย)  (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 12   การฝึกคิดวิเคราะห์ (คิดก่อนเชื่อ ชัวร์ก่อนแชร์)  (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 13   การฝึกคิดวิเคราะห์ (รู้จักชุมชนของเราให้ลึกซึ้ง)  (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 14   การฝึกคิดวิเคราะห์ (เลือกข้อมูลให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจ)  (เวลา  2  
ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 15   การฝึกคิดวิเคราะห์ (การเลือกแนวทางที่ถูกท่ีสุด)  (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 16   ฝึกทกัษะการแก้ปัญหา (ปัญหามาเรียนสาย ไม่ตั้งใจเรียน หมดไปไม่
เหลือ)  (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 กิจกรรมที่ 17   ฝึกทักษะการแก้ปัญหา (เรื่องความรักชู้สาวไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต) 
 กิจกรรมที่ 18   ฝึกทักษะการแก้ปัญหา (ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) 
 กิจกรรมที่ 19   ฝึกทักษะการแก้ปัญหา (ระดับมันสมองไม่ต้องใช้ความรุนแรง) 
 กิจกรรมที่ 20   ฝึกทักษะการแก้ปัญหา (แก้ปัญหาแบบแนวพุทธ)  (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กิจกรรม 
 หลังจากพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรรม
การสอนให้กับผู้ช่วยนักวิจัย จ านวน  14  คน  เพ่ือให้น ากิจกรรมไปพัฒนานักเรียนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยตั้งไว้
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่องส าหรับน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  ผลการทดลองใช้กิจกรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยจัดล าดับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ส าหรับน ามาใช้ประเมินผลของหลักสูตร ดังนี้ 
   ล าดับที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตก่อน-หลังการทดลองใช้
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
   ล าดับที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองกับ
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 70 

   ล าดับที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติต่อการเร ียนตามกิจกรรมกับ
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ ระดับ มาก ขึ้นไป 
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  ล าดับที่ 1   การเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตก่อน-หลังการทดลองใช้กิจกรรม 
ปรากฏรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัง ตาราง.13.. 
 

ตาราง  13  การเปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ตามกิจกรรม 
                เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน 
                โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ าแนกรายรวมและรายด้าน 
 

ทักษะชีวิต N 
คะแนน

เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t 

 S.D.  S.D. 

ด้านการจัดการกับ
อารมณ์ 

600 40 33.37 1.63 36.14 1.42 35.26* 

ด้านการคิดวิเคราะห์ 600 40 33.59 1.55 36.15 1.42 32.903* 

ด้านการแก้ปัญหา 600 40 33.42 1.60 35.91 1.08 33.274* 

รวม 600 120 100.38 4.63 108.19 3.85 34.861* 

                                     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   .05 
 จากตาราง  13 พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิตโดยภาพรวมหลัง
การทดลองและก่อนการทดลองใช้กิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิตรายมิติทั้งด้านการจัดการกับอารมณ์ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการ
แก้ปัญหา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
  ล าดับที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองกับเกณฑ์           
ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 70 
     การเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของนักเรียนหลังเรียนตามกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ผลปรากฏ ดังตาราง.14.. 
 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม X  S.D. 

เกณฑ์    
(70 % ของ
คะแนนเต็ม) 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละ 
t 

ระดับ
นัยส าคัญ 

30 120 112.83 9.11 84 93.88 25.210* .05 

    *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

X X
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     จากตาราง..14. พบว่าผลการทดสอบทักษะชีวิตหลังเรียน คะแนนเต็ม 120   
คะแนน นักเรียนได้คะแนนสูงสุด  120 คะแนน คะแนนต่ าสุด        คะแนน คะแนนเฉลี่ย 112 
คะแนน  หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  93.88  อยู่ในระดับตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  ล าดับที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติต่อการเรียนตามหลักสูตรกับเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ ระดับ มาก ขึ้นไป 
     การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติต่อการเรียนตามกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตาม
แนวคิดโยสิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับ
เกณฑ์ที่ก าหนด ผลปรากฏดังตาราง..15.. 
 

ข้อค าถาม  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ฉันกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรนี้ 4.76 0.41 มากที่สุด 

2. ฉันสนในและเต็มใจเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมนี้ 3.84 0.79 มาก 

3. ฉันเห็นว่าหลักสูตรเสริมนี้มีประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองมาก 

 

4.96 

 

0.28 

 

มากที่สุด 

4. กิจกรรมในหลักสูตรเสริมนี้สามารถท าให้ฉันมี
ทักษะในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี 

 

3.82 

 

0.48 

 

มาก 

5. เนื้อหาในหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจ 3.57 0.50 มาก 

6. เนื้อหาหลักสูตรเสริมนี้เหมาะสมกับวัยของฉันมาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความหลากหลายเหมาะสมกับความ
สนใจฉันมาก 

 

4.56 

 

0.46 

 

มากที่สุด 

8. กิจกรรมมีความชัดเจนน่าสนใจสามารถปฏิบัติได้ 4.48 0.38 มาก 

9. กิจกรรมส่งเสริมให้ฉันได้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ 

4.85 0.94 มากที่สุด 

X
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ข้อค าถาม  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

10. ฉันจะหลีกเลี่ยงในการร่วมกิจกรรมกับหลักสูตร
เสริมนี้ 

5.00 0.0 มากที่สุด 

11. กิจกรรมจากหลักสูตรเสริมนี้ไม่มีประโยชน์กับชีวิต
ฉันเลย 

 

5.00 

 

0.0 

 

มากที่สุด 

12. สื่อการเรียนมีความน่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสม
กับวัยฉันมาก 

 

4.27 

 

0.81 

 

มาก 

13. สื่อมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 5.00 0.0 มากที่สุด 

14. ฉันชอบในการน าเสนอความคิดเห็นและเสนอ
ผลงานกับกลุ่ม 

 

4.47 

 

0.83 

 

มาก 

15. ฉันทราบความก้าวหน้าจากการร่วมกิจกรรม
ในทันทีหลังจากการทดสอบ 

 

3.28 

 

0.35 

 

ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 4.45 0.57 มาก 

 
 ผลจากตาราง...15. ผลการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จากคะแนนเต็ม  5 คะแนน และตั้งเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปหรือมีคะแนน
เฉลี่ย 4.45 ขึ้นไป พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ มาก อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

X

ตาราง  22 (ตอ่) 

ตาราง 15 (ต่อ) 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สรุปผล  
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  1.  เพ่ือศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
  2.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
  3.  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตาม
แนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ี
พัฒนาขึ้น ในประเด็นต่อไปนี้ 
   3.1  เปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนตามกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.2  เปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของนักเรียนหลังเรียนตามกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษากับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   3.3  ศึกษาเจตคติของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

สมมติฐานของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในกลุ่มทดลอง มีทักษะชีวิตหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนตามกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
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  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในกลุ่มทดลอง มีทักษะชีวิตหลังเรียนตามกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ที่  ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในกลุ่มทดลอง มีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 4  
ขั้นตอน คือ    
 ขั้นตอนที่  1  การส ารวจสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็น           
เป็นการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนากิจกรรมเสริม
ทักษะชีวิต ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา พร้อมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1.  ศึกษาเอกสารประเภท หนังสือ ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความ
ต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อหาข้อสรุปว่าองค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านใดที่
นักเรียนกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น มีความบกพร่องมากที่สุดจาก 10 องค์ประกอบ คือ   การตัดสินใจ  
การแก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดวิเคราะห์  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะ
การสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล  ความตระหนักในตนเอง  ความเห็นใจกับผู้อ่ืน  การจัดการ
กับอารมณ์  การจัดการกับความเครียด 
    2.  ส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตจากกลุ่มประชากรในสภาพจริงจากข้อมูล
เชิงประจักษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในปี
การศึกษา 2561 ที่มีจ านวนทั้งสิ้น 4,750 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น โดยใช้อ าเภอเป็นเขตในการแบ่ง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  400  คน  
   2.2  เครื่องมือที่ใช้ในขั้นส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิต 
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คือ แบบทดสอบทักษะชีวิต ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย 3 
ตัวเลือก วัดทักษะชีวิต 10 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ รวม 50 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากแบบทดสอบ
ทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  แบบทดสอบเป็นแบบสถานการณ์เรื่องราวทั่ว 
ๆ ไปในชีวิตประจ าวันให้นักเรียนพิจารณาว่า ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นั้น จะท าอย่างไร โดย
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เลือกตอบจากค าตอบที่ก าหนดให้ ซึ่งค าตอบเหล่านั้นไม่มีค าตอบใดถูกหรือผิดให้นักเรียนตอบให้
ตรงกับความรู้สึกและความคิดของนักเรียนมากท่ีสุด จากนั้นน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญหาค่าความ
สอดคล้องของความเห็น โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง โดย
ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป 
   2.3  การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นการส ารวจสภาพปัจจุบันด้าน
ทักษะชีวิต  
    ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามวัดทักษะชีวิตไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สรุปได้ว่า นักเรียนมีความบกพร่อง   ด้านทักษะชีวิตที่
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ (1) ด้านการจัดการกับอารมณ์  (2) ด้านความคิดวิเคราะห์          
(3) ด้านการแก้ปัญหา (4) ด้านการตัดสินใจ (5) ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล         
(6) ด้านความคิดสร้างสรรค์  (7) ด้านความตระหนักในตนเอง  (8) ด้านความเห็นใจผู้อ่ืน        
(9) ด้านการจัดการกับความเครียด (10) ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  ส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการศึกษาถึง ความต้องการ
ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า มีความคาดหวังมากที่สุด 6 ด้าน คือ ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการแก้ปัญหา ด้านความคิดวิเคราะห์ ด้านความเห็นใจผู้อ่ืน ด้านการจัดการกับ
อารมณ์ ด้านการจัดการกับความเครียด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5 ) ความคาดหวังระดับมาก คือ ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านความตระหนักในตนเอง ด้าน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.18 – 4.27) 
  4.  สรุปรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาหลักสูตรโดยผู้วิจัยค านวณจากค่าเฉลี่ยของสภาพ
ปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างและค่าเฉลี่ยของการส ารวจความคิดเห็นของ
ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาในสกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Modified Priority Needs 
Index (PNI) ซึ่งมีผลสรุปได้ว่า ทักษะชีวิตที่ต้องมีการพัฒนา  อย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คือ (1) 
ด้านการจัดการกับอารมณ์ (2) ด้านการคิดวิเคราะห์   (3) ด้านการแก้ปัญหา  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรม เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตร
จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายและแนวคิดโยนิโสมนสิการ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการวัดและประเมิน   
    การด าเนินงานในการพัฒนากิจกรรม มีข้อสรุปดังนี้ 
    1.  โครงร่างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ
ชีวิตในด้านการจัดการกับอารมณ์ ความคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ ผู้สอนมีบทบาทในการสร้างความศรัทธาในตัวครู 
เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ก าลังใจ กระตุ้นให้นักเรียนเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
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ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยไม่มีอคติ โครงสร้างหลักสูตรนี้ประกอบด้วย    องค์ประกอบ คือ 1) 
ความน า  2) แนวคิด/ทฤษฎีพ้ืนฐาน  3) หลักการของกิจกรรม  4) จุดมุ่งหมายของกิจกรรม        
5) โครงสร้างเนื้อหาของกิจกรรม  6) กิจกรรมการเรียน  7) สื่อการเรียน  8) การวัดและ
ประเมินผล 
  2.  โครงร่างแผนการจัดการเรียนรู้ มีทั้งหมด 20 แผน โดยมีแผนที่ 1-5   เป็นการ
ฝึกกระบวนการโยนิโสมนสิการ แผนที่ 6-10 เป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์ แผนที่ 11-15 เป็น
การฝึกการคิดวิเคราะห์ แผนที่ 16-20 เป็นการฝึกการแก้ปัญหา แผนการเรียนรู้แต่ละแผน
ประกอบด้วย สาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  สื่อ/
แหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 
  3.  คู่มือการจัดการเรียนการสอน เป็นเอกสารที่ประกอบด้วยค าแนะน าส าหรับ
ครูผู้สอนในการจ าหลักสูตรไปใช้ ค าแนะน าเกี่ยวกับส่วนประกอบของหลักสูตร 
 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรและความเหมาะสมสอดคล้องขององค์ประกอบ
หลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึง   มากท่ีสุด มี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขบ้าง รวมถึงการปรับส านวนภาษาท่ีใช้ ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขโครงร่างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร  เป็นการน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห      
จ านวน   102   คน 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยาง  จ านวน  47  คน         
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูพาน จ านวน  80   คน 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต จ านวน  94  คน 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
คาร   จ านวน  134  คน  6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านดงหลวงจ านวน  89 คน       
7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร จ านวน  55 คน                
รวม จ านวน  601  คน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ     สุ่มกลุ่มทดลองทดสอบก่อน-หลัง 
(Randomized one group pretest-posttest design)  และน าคะแนนจากการทดสอบมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เป็นการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร 
โดยน าผลจากการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาประกอบการปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรม ท าให้
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลการส ารวจสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็น ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับปัญหาความต้องการจ าเป็น  ในการ
พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต การส ารวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตจากกลุ่มประชากร 
ส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ถึงความคาดหวังในการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตของนักเรียน และสรุปรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้เป็นแนวทาง  ในการออกแบบ
พัฒนากิจกรรม ซึ่งมีผลสรุปได้ว่า ทักษะชีวิตที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คือ (1) 
ด้านการจัดการกับอารมณ์ (2) ด้านความคิดวิเคราะห์ (3) ด้านการแก้ปัญหา  
 2.  ผลการพัฒนาร่างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต  
  2.1  ผลการพัฒนาร่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้องค์ประกอบกิจกรรม  
ที่สร้างขึ้น 7 องค์ประกอบ คือ ความน า แนวคิด/ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการของกิจกรรม 
จุดมุ่งหมายของกิจกรรม โครงสร้างเนื้อหาของกิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล โดยมี
โครงสร้างเนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่องฝึกคิดตามแนวพุทธ  หน่วยที่ 2 เรื่อง
หยุดความกังวล  หน่วยที่ 3 เรื่อง    อยู่บนข้อเท็จจริง  หน่วยที่ 4 เรื่องทุกสิ่งมีแนวทางแก้ไข     
ใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง 
  2.2  ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องขององค์ประกอบของโครงร่าง
กิจกรรม และผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างกิจกรรมและเอกสารประกอบกิจกรรม
พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก  
 3.  ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตก่อน-หลังการทดลองใช้กิจกรรม 
พบว่านักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิตทั้ง 3 ด้าน หลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
คือ ร้อยละ 70 พบว่าผลการทดสอบทักษะชีวิตหลังเรียน คะแนนเต็ม  120  คะแนน นักเรียนได้
คะแนนสูงสุด 120 คะแนน  คะแนนต่ าสุด       คะแนน  คะแนนเฉลี่ย        คะแนน หรือ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ           สูงกว่าระดับตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
  3.3  เจตคติต่อการเรียนตามหลักสูตรกับเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ระดับ มาก  
ขึ้นไป พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  4.45  ในระดับ ดี อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้น ผู้วิจัยน ามาอภิปรายโดยแบ่งกันน าเสนอออกเป็น 
ดังนี้  
  ประเด็นที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร 
   ผู้วิจัยได้น าแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการส ารวจ
สภาพปัจจุบันด้านทักษะชีวิตของนักเรียน ส ารวจความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษาถึงการเสริมสร้างทักษะชีวิตมาก าหนดเป็นหลักการและเหตุผลของกิจกรรมและ
จุดมุ่งหมายของกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนากิจกรรม ที่ต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
และสังคมแล้วก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนและการประเมินผล  
   กิจกรรมเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการนักเรียนให้เกิดทักษะชีวิตตาม
แนวคิดโยนิโสมนสิการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นน า เป็นการสร้างความคุ้นเคย
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน  ขั้นที่ 2  ขั้นสอน เป็นการเสนอเหตุการณ์ สถานการณ์ที่
เป็นปัญหา ฝึกรวบรวมข้อมูล จัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยวิธีคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษ และทางออก พิจารณาทางเลือก ตัดสินในการให้เหตุผลใน
การเลือก  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2533 : 161 - 166) สมถวิล เหตุรุน (2555) พระสุพล นิยืนรัมย์ 
(2566) นัฎฐการต์  เหลาแก้ (2555) 

  ประเด็นที่ 2 ผลของการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร  
   ผลการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรม พบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมครบตามกิจกรรมแล้ว นักเรียนมีคะแนนทักษะชีวิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   ทั้ง
คะแนนรวมทุกด้านและพิจารณาเป็นรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อยู่ในระดับ ร้อยละ             ซึ่งเป็นเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ก าหนด ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีการจัดกิจกรรมตามแนวโยนิโสมนสิการ 
ซึ่งทุกกิจกรรมสามารถท าให้นักเรียนมีการท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิด
พิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญหาที่คิด
เป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์
แห่งเหตุปัจจัย และโยนิโสมนสิการก็ไม่ได้หมายถึงการละเลยความเป็นวิชาการไป ทว่าเป็นการ
หยั่งรากให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น ให้เป็นประสบการณ์ซึ่งสัมผัสได้โดยตรงมากขึ้น และสมดุลกับการฝึกจิต
จากการท าสมาธิมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือให้การพัฒนาด้านใน และการพัฒนาความรู้ภายนอก
เติบโตไปอย่างพร้อมเพรียง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตโต), 2551, หน้า 57) สอดคล้องกับ 
ทิศนา แขมมณ ี(2540, หน้า 87) อธิบายว่า โยนิโสมนสิการ “การคิดเป็น” เป็นความสามารถท่ี
บุคคลรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งที่ทั้งปลายตามสภาวะโดยวิธีคิดเหตุปัจจัย สืบค้นจากต้นเหตุ
ตลอดทาง จนถึงผลสุดท้ายที่เกิด แยกแยะเรื่องออกให้เห็นจามสภาวะที่เป็นจริง คิดตาม
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ความสัมพันธ์ที่สืบทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู้สึกอุปทานของตนเองเข้าไปจับหรือครอบคลุม 
บุคคลนั้นจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา และ เสถียรพงษ์ 
วรรณปก (2541, หน้า 15) กล่าวว่า โยนโิสมนสิการ หมายถึง การท าในใจโดยอุบายอันแยบคาย 
คือ การคิดเป็น รู้จักคิด หรือคิดวิเคราะห์  ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ สมถวิล เหตุรุน (2555, 
บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบโยนิโส
มนสิการ พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.22/76.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
ดัชนีประสิทธิภาพผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้ยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง วรรณกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.5348 แสดงว่าผู้เรียนมีผล
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.48  ผลของการวิจัยของ พระสุ
พล นิยืนรัมย์ (2566) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 
5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ และแบบปกติ ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบโยนิโสมนสิการมีประสิทธิภาพ 88.07/87.50 และ 83.25/82.19 ตามล าดับ  2)ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 
12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ มีค่า .6066 และ .5179 คิดเป็น
ร้อยละ 60.66 และ 51.79 ตามล าดับ 3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เรื่อง ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบ
ปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และ 4)ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง 
ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ สูงกว่าแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
  ประเด็นที่ 3 เจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตร 
   ผลการส ารวจเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีเจต
คติต่อกิจกรรมตามหลักสูตรอยู่ในระดับ มาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ท าให้เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตประจ าวัน เน้นการจัดกิจกรรมสุนทรียสนทนา 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสื่อสาร เป็นส่วนส าคัญในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ของมนุษย์ เป็นแนวทางการสนทนาที่มีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างคู่สนทนาและ
เปิดโลกทัศน์ให้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ภายในตน ช่วยให้เกิด
สติ สมาธิกับการเรียนเป็นการท าให้ใจสงบแม้จะมีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิต และมียุทธวิธี
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การสอนคือ เหตุการณ์กระตุ้นที่แสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงข้อจ ากัดของความรู้เดิมของตนเอง โอกาส
ส าหรับผู้เรียนในการใช้ความรู้เดิมพิสูจน์และรองรับสมมุติฐานที่คาดไว้ การสะท่อนตนเองเชิง
วิพากษ์ การอภิปรายร่วมกับผู้เรียนอ่ืนๆ และผู้สอนเป็นการตรวจสอบความคิดและวิธีการที่มี
ความหลากหลายของกลุ่ม โอกาสส าหรับผู้เรียนในการทดสอบและประยุกต์ใช้มุมมองใหม่ รวมทั้ง
บทบาทของผู้สอนที่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจและเอาใจใส่ต่อ   
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน กระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคนมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยนักเรียนให้เชื่อมโยงระหว่างการใช้เหตุผลและเจตคติ    โดยการ
ใช้ความรู้สึกและอารมณ์ซึ่งทั้งการใช้เหตุผลและเจตคติเกิดได้ในการสะท้อน เชิงวิพากษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฎการต์ เหลาแก้ว (2555) ได้ศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ประยุกต์การสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ที่มีต่อความรับผิดชอบแลละ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่านักเรียนที ่       
ผ่านกระบวนการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  ด้านความรู้ ครูผู้สอนควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายผ่าน
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การสร้างความพร้อมในการเรียน การใช้สุนทรียสนทนา การ
สะท้อนการเรียนรู้  
  1.2  ด้านการสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรม ควรให้เอ้ือต่อการพัฒนาการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย เป็นอิสระ มีความเป็นกันเอง มีความเท่าเทียมกัน
และต้องเน้นกิจกรรมการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหา ควรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย จะช่วยให้ผู้สอนกับ
นักเรียนมีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มได้ดี และทุกคนมีโอกาสได้สะท้อนตนเองท าให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในตนเอง รวมทั้งผู้สอนสามารถช่วยเหลือชี้แนะนักเรียนได้ทุกคนและสามารถใช้
ระยะเวลาในการสอนได้ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
  1.3  ด้านบทบาทของครูในการจัดกิจกรรม ในขณะด าเนินการจัดกิจกรรมผู้สอน
ควรสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตร ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน 
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดอย่างอิสระ  
  1.4  ด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้ง
ผู้เรียน ผู้สอน และเพ่ือนผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงที่สุด โดยเฉพาะการประเมินตนเองของ
ผู้เรียนเพราะโยนิโสมนสิการเป็นการเรียนรู้ด้านในของตนเอง จึงต้องให้เจ้าตัวได้สะท้อน
ความรู้สึกออกมา บุคคลอ่ืนไม่สามารถรู้ได้ชัดเจนท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาระบบการคิด 
ที่ถูกต้อง มีเหตุผล สามารถควบคุมตนเองได้มากขึ้น 
  1.5  การน ากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดโยนิโสมนสิการศึกษา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไปใช้ ครูควรมุ่งที่การพัฒนา
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นักเรียนจากภายในของตัวนักเรียนเอง ควรมุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหาเหตุผลด้วยตนเอง 
สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  การพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
เกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติตนได้ตามหลัก 
ความถูกต้องของคุณธรรม 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ ในการพัฒนาในเรื่องอ่ืน ๆ และระดับชั้นอ่ืน ๆ 
  2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ 
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แบบวัดทักษะชีวิตส ำหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ค ำชี้แจง   

 1 แบบวัดทักษะชีวิตส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น มีทั้งหมด 70 ข้อ ใช้เวลำในกำร
ท ำแบบวัด 60 นำท ี

 2. แบบวัดนี้เป็นสถำนกำรณ์เรื่องรำวทั่ว ๆ ไป ให้นักเรียนอ่ำนแล้วพิจำรณำว่ำถ้ำนักเรียนอยู่ใน
สถำนกำรณ์นั้น นักเรียนจะท ำอย่ำงไร โดยเลือกตอบจำกค ำตอบที่ก ำหนดให้ ซึ่งค ำตอบเหล่ำนั้นไม่มี
ค ำตอบใดถูกหรือผิด ดังนั้น นักเรียนสำมำรถเลือกตอบได้อย่ำงสบำยใจเพรำะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกำร
เรียนของนักเรียน ควรตอบให้ตรงกับควำมรู้สึกและควำมคิดของนักเรียนมำกท่ีสุด อันจะน ำมำซึ่งประโยชน์
ต่อตัวนักเรียนที่จะได้รู้จักตนเองและเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัย 

 3. ในแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงค ำตอบเดียว จำกข้อ ก , ข หรือ ค แล้วท ำ
เครื่องหมำย x ให้ตรงกับอักษรช่อง ก , ข หรือ ค ที่นักเรียนเลือกตอบในกระดำษค ำตอบ 
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1. ถ้ำเพ่ือนชวนนักเรียนโดดเรียนเพ่ือไปดูภำพยนตร์เรื่องดังซึ่งจะฉำยเป็นวันสุดท้ำย 
    นักเรียนจะตัดสินใจอย่ำงไร 
 ก. เข้ำเรียนแต่เสียดำยที่ไม่ได้ไปดูภำพยนตร์ 
 ข. โดดเรียนไปดูภำพยนตร์แล้วค่อยศึกษำเอง 
 ค. เข้ำเรียนอย่ำงตั้งใจแล้วค่อยดูจำกสื่อออนไลด์ 

2. คุณครูให้ท ำรำยงำนเรื่องหนึ่ง นักเรียนท ำเสร็จแล้วแต่เพ่ือนจะขอยืม นักเรียนจะตัดสินใจอย่ำงไร 
 ก. ให้เพ่ือนยืมเพรำะเกรงใจ 
 ข. ไม่ให้ยืมเพรำะควรท ำด้วยตนเอง 
 ค. ไม่ให้ยืมแต่แนะน ำแหล่งค้นคว้ำให้ 

3. ช่วงนี้มีกำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลจำกต่ำงประเทศ แจ๊บชอบดูมำก ในคืนนี้มีคู่ขวัญใจของเขำ แต่พรุ่งนี้เขำ
ต้อง สอบเก็บคะแนน ถ้ำนักเรียนเป็นแจ๊บจะตัดสินในอย่ำงไร 
 ก. ดูฟุตบอลเพรำะเป็นคู่ขวัญใจ 
 ข. อ่ำนหนังสือและดูฟุตบอลไปพร้อม ๆ กัน 
 ค. อ่ำนหนังสือแล้วค่อยดูเทปบันทึกภำพภำยหลัง 

4. วันนี้มีคอนเสิร์ตของนักร้องวัยรุ่นในเมือง พ่ีสำวของต้อมได้บัตรมำ 2 ใบ ต้อมอยำกไปมำกแต่เขำนัดกับ 
   เพ่ือนท ำรำยงำนไว้ ถ้ำนักเรียนเป็นต้อมจะตัดสินในอย่ำงไร 
 ก. ไปท ำรำยงำนตำมท่ีนัดกับเพ่ือนไว้ 
 ข. ไปดูคอนเสิร์ตปล่อยให้เพ่ือน ๆ ท ำงำนไปก่อน 
 ค. ไปท ำรำยงำนพอใกล้เวลำจึงขอตัวไปดูคอนเสิร์ต 

5. บุศรำยืมเงินอรทัยไป 50 บำท และบอกว่ำจะคืนให้ในอีก 2 วัน แต่ขณะนี้ผ่ำนไป 2 สัปดำห์แล้ว  
   บุศรำยังไม่คืนเงินและไม่เคยพูดถึงเลย ถ้ำนักเรียนเป็นอรทัยจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ให้เพ่ือนถำมบุศรำแทน 
 ข. ถำมบุศรำด้วยตนเองเพรำะเธออำจลืม 
 ค. ลองพูดขอยืมเงินบุศรำเผื่อจะจ ำได้ว่ำเคยยืมเงินไป 

6. วันนี้คุณครูผู้สอนวิชำภำษำไทยให้บุ๋มและเพ่ือน ๆ เขียนเรื่องสั้นคนละ 1 เรื่อง ถ้ำนักเรียนเป็นบุ๋มจะ 

    ท ำอย่ำงไร 
 ก. ยังล ำดับเนื้อเรื่องสับสน 
 ข. แต่เรื่องสั้นได้คล้ำยกับเพ่ือน ๆ  
 ค. แต่งเรื่องสั้นได้แปลกใหม่น่ำสนใจ 

7. ช่วงวันหยุดปิดภำคเรียนยุย้จัดตู้เสื้อผ้ำของตนและพ่ีสำวพบเสื้อผ้ำหลำยตัวที่พ่ีสำวไม่ใส่แล้ว 
   ถ้ำนักเรียนเป็นยุ้ยจะท ำอย่ำงไร 
 ก. น ำไปท ำผ้ำขี้ริ้ว 
 ข. ตกแต่งใหม่เพ่ือน ำไปใส่ 
 ค. น ำไปประดิษฐ์เป็นของใช้อื่น 
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8. คุณครูให้สนธยำและเพ่ือน ๆ เขียนเรียงควำมเรื่อง “ประเทศไทยในยุค 4.0” เป็นกำรบ้ำน ถ้ำนักเรียน 
   เป็นสนธยำจะท ำอย่ำงไร 
 ก. เขียนเรียงควำมโดยมีประเด็นที่น่ำสนใจ 
 ข. เขียนเรียงควำมได้แต่คล้ำยคลึงกับเพ่ือน ๆ  
 ค. เขียนเรียงควำมได้แต่ยังขำดควำมเป็นไปได้ 

9. ที่บ้ำนของแก้วมีอำชีพสำนตะกร้ำจำกไม้ไผ่ พ่อสอนให้แก้วสำนตะกร้ำตั้งแต่เด็ก เธอช่วยพ่อแม่สำน
ตะกร้อเป็นประจ ำ ระยะหลังเริ่มขำยไม่ค่อยดี ถ้ำนักเรียนเป็นแก้ว จะท ำอย่ำงไร 
 ก. ออกแบบสำนตะกร้ำแบบใหม่ 
 ข. สำนตะกร้ำตำมแบบที่เคยท ำมำ 
 ค. ออกแบบสำนสิ่งอ่ืน ๆ นอกจำกตะกร้ำ 

10. คุณครูสอนปั้นดอกกุหลำบจำกแป้ง นุชและเพ่ือน ๆ ตั้งใจเรียนมำก ท ำให้ปั้นกุหลำบได้สวยกันทุกคน 
     นุชและเพ่ือนๆ ต้องออกร้ำนขำยงำนฝีมือนักเรียน ถ้ำนักเรียนเป็นนุชจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ปั้นดอกกุหลำบและปั้นสิ่งอ่ืนเพิ่มด้วย 
 ข. ปั้นดอกกุหลำบอย่ำงเดียวเพรำะช ำนำญ 
 ค. ปั้นดอกกุหลำบและให้เพ่ือนปั้นสิ่งอ่ืนด้วย 

11. เรืองศักดิ์เป็นหัวหน้ำห้อง ม.1/2 วันนี้มีกำรประชุมหัวหน้ำห้อง แต่เรืองศักดิ์ป่วยเป็นไข้หวัด 
     ซึ่งเขำต้องกำรให้เพื่อนเข้ำประชุมแทน ถ้ำนักเรียนเป็นเรืองศักดิ์จะท ำอย่ำงไร 
 ก. ขอให้เพ่ือนเข้ำประชุมแทน 
 ข. เข้ำประชุมทั้งที่ป่วยไม่กล้ำขอร้องเพ่ือน 
 ค. ขอร้องให้เพ่ือนเข้ำประชุมแทนและแจ้งเรื่องที่ต้องประชุม 

12. เพื่อนนัดไปเท่ียวซึ่งนักเรียนไม่อยำกไปเพรำะยังค้นข้อมูลส ำหรับท ำรำยงำนไม่เสร็จ และพรุ่งนี้ห้องสมุด
ปิด  ถ้ำไปกับเพ่ือนจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน นักเรียนจะท ำอย่ำงไร 
 ก. บอกเพ่ือว่ำไม่อยำกไป 
 ข. บอกเพ่ือนว่ำอยำกไปแต่ติดธุระส ำคัญ 
 ค. ขอโทษและอธิบำยเหตุผลที่ไม่สำมำรถไปได้ 

13. งำนไหว้ครูปีนี้ น้ ำหนึ่งและเพ่ือน ๆ มีควำมตั้งใจจะจัดพำนไหว้ครูกันเอง แต่สุดำคิดว่ำน่ำจะจ้ำงท ำ
เพรำะสวยกว่ำ ถ้ำนักเรียนเป็นน้ ำหนึ่งจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ไม่สนใจควำมเห็นของสุดำ 
 ข. บอกให้ยึดเสียงเพ่ือนข้ำงมำกเป็นหลัก 
 ค. อธิบำยให้สุดำเข้ำใจเหตุผลที่จะจัดพำนเอง 

14. ปลำท ำรำยงำนวิชำภำษำอังกฤษเสร็จแล้ว แต่เธอไม่ม่ันใจว่ำจะครอบคลุมเนื้อหำและเขียนถูกต้อง
หรือไม่  เธออยำกให้เก๋ช่วยตรวจสอบให้เพรำะเก๋เรียนภำษำอังกฤษได้ดีมำก ถ้ำนักเรียนเป็นปลำจะท ำ
อย่ำงไร 
 ก. พูดแกมบังคับให้เก๋ตรวจงำนให้ 
 ข. ไม่กล้ำขอควำมช่วยเหลือจำกเก๋ 
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 ค. พูดขอร้องให้เก๋ช่วยตรวจให้เพรำะตนไม่เก่ง 
15. ท๊อปและเพ่ือนๆ ชวนโก้ไปเที่ยวกลำงคืน แต่โก้ไม่อยำกไปเพรำะเข้ำไม่ชอบและกลัวโดนต ำรวจจับ 
     อีกท้ังพรุ่งนี้ก็ต้องไปเรียน ถ้ำนักเรียนเป็นโก้จะท ำอย่ำงไร 
 ก บอกเพ่ือนว่ำไม่ชอบไปเที่ยวกลำงคืน 
 ข. บอกว่ำไม่อยำกไปเพรำะเป็นแหล่งมั่วสุม 
 ค. บอกว่ำไม่อยำกไปเพรำะพรุ่งนี้ต้องไปเรียน 

16. เพื่อน ๆ ของอ๊อบพกมือถือมำโรงเรียนกันเกือบทุกคน พ่อแม่ของอ๊อบมีฐำนะยำกจนไม่สำมำรถซื้อมือ
ถือให้อ๊อบได้ ถ้ำนักเรียนเป็นอ๊อบจะท ำอย่ำงไร 
 ก. อยำกได้มือถือแต่ไม่ขอให้พ่อแม่ซื้อให้ 
 ข. บอกพ่อแม่ให้ซื้อมือถือให้เพรำะเพ่ือน ๆ มีกันทุกคน 
 ค. ไม่ขอให้พ่อแม่ซื้อให้เพรำะเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินฐำนะ 

17. ทำงโรงเรียนก ำลังคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพ่ือเป็นตัวแทนแข่งขันวิชำกำร มีคุณครูติดต่อ
ให้กิ๊บเป็นตัวแทนในหลำยวิชำ ถ้ำนักเรียนเป็นกิ๊บจะเลือกด้วยเหตุผลใด 
 ก รู้ว่ำชอบวิชำใดก็เลือกวิชำนั้น 
 ข. รู้ว่ำตนถนัดวิชำใดก็เลือกวิชำนั้น 
 ค. รู้ว่ำวิชำใดท่ีจะท ำให้มีชื่อเสียงก็เลือกวิชำนั้น 

18. ภำคเรียนนี้สันติตั้งใจเรียนมำกเขำวำงแผนกำรเรียนและกำรอ่ำนหนังสือเป็นอย่ำงดี ถ้ำนักเรียนเป็น
สันติ คิดว่ำผลกำรเรียนจะเป็นอย่ำงไร 
 ก. ไม่แน่ใจในผลกำรเรียน 
 ข. ผลกำรเรียนน่ำจะดีเพรำะเตรียมตัวดี 
 ค. มั่นใจว่ำผลกำรเรียนดีเพรำะเตรียมตัวดี 

19. ดำวจะถักโครเชท์เป็นผ้ำสไบเฉียงเพ่ือมอบให้คุณย่ำน ำไปใช้ในกำรถือศีล ซึ่งมีเวลำเพียง 1 เดือน 
เท่ำนั้น ถ้ำนักเรียนเป็นดำวจะท ำเสร็จหรือไม่ 
 ก. ไม่แน่ใจ 
 ข. รู้ว่ำต้องถักเสร็จได้ด้วนตนเอง 
 ค. รู้ว่ำต้องถักเสร็จแต่ต้องให้พ่ีสำวช่วย 

20. ในขณะที่เป๊ปซี่ขี่จักรยำนเล่นบริเวณหมู่บ้ำน เขำพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก ำลังจะจมน้ ำ แต่เป๊ปซี่ว่ำยน้ ำ 
      ไม่แข็ง ถ้ำนักเรียนเป็นแป๊ปซี่จะท ำอย่ำงไร 
 ก. ตะโกนบอกว่ำมีคนจมน้ ำและรอให้คนมำช่วย 
 ข. ตะโกนบอกว่ำมีคนจมน้ ำและลงไปช่วยเหลือก่อน 
 ค. ตะโกนเรียกให้คนอ่ืนมำช่วยและมองหำอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

21. ถ้ำเพ่ือนขอยืมสมุดจดงำนของนักเรียนกลับบ้ำน แต่ระหว่ำงทำงฝนตกหนักท ำให้สมุดเปียก  
     เมื่อเพ่ือนน ำสมุดมำคืน นักเรียนจะท ำอย่ำงไร 
 ก. โกรธแต่ไม่ต่อว่ำเพ่ือน 
 ข. โกรธและต่อว่ำเพ่ือนจะไม่ให้ยืมอีก 
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 ค. เข้ำใจว่ำเพ่ือนไม่ได้ตั้งใจเป็นเหตุสุดวิสัย 
22. ถ้ำนักเรียนตั้งใจท ำงำนส่งคุณครูแต่กลับถูกต ำหนิว่ำงำนยังไม่มีคุณภำพและคุณครูให้แก้ไข  
     นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
 ก. ไม่พอใจและไม่แก้ไขงำน 
 ข. ไม่พอใจแต่แก้ไขงำนตำมค ำแนะน ำ 
 ค. ยอมรับข้อบกพร่องและยินดีแก้ไขงำน 

23. ขณะที่ปิยธิดำและเพ่ือน ๆ ก ำลังจัดป้ำยนิเทศ ขวัญฤดีเดินมำเห็นเข้ำจึงติกำรจัดป้ำยนิเทศของปิยธิดำ
และเพ่ือนๆ ถ้ำนักเรียนเป็นปิยธิดำจะท ำอย่ำงไร 
 ก. เฉย ๆ ไม่โต้เถียงขวัญฤดี 
 ข. ต่อว่ำ ว่ำมือไม่พำยยังเอำเท้ำรำน้ ำ 
 ค. ฟังควำมคิดเห็นก่อนถ้ำดีจึงปรับปรุง 

24. หลังเลิกเรียนส้มและน้อยหน่ำจะกลับบ้ำนพร้อมกันทุกวัน แต่วันนี้น้อยหน่ำกลับบ้ำนก่อนส้มโดยไม่
บอกล่วงหน้ำ ส้มจึงกลับบ้ำนคนเดียว ถ้ำนักเรียนเป็นส้มจะรู้สึกอย่ำงไร 
 ก.น้อยใจที่น้อยหน่ำไม่ยอมรอ 
 ข. โกรธน้อยหน่ำและจะกลับบ้ำนก่อนบ้ำง 
 ค. น้อยหน่ำอำจมีธุระส ำคัญจึงต้องกลับบ้ำนก่อน 

25. นักเรียนต้องส่งกำรบ้ำนพรุ่งนี้เช้ำ แต่ขณะที่ท ำกำรบ้ำนอยู่นั้นไฟดับ นักเรียนจะท ำอย่ำงไร 
 ก. นอนก่อนแล้วค่อยท ำในตอนเช้ำ 
 ข. จุดเทียนหรือตะเกียงเพ่ือท ำกำรบ้ำนให้เสร็จ 
 ค. นอนก่อนแล้วค่อยไปขอลอกจำกเพ่ือนในตอนเช้ำ 

26. วันนี้น้องชำยของสุนทรำป่วย ท ำให้พ่อต้องดูแลก่อนไปท ำงำน สุนทรำรอพ่อไปส่งโรงเรียน เธอดูเวลำ
และคิดว่ำถ้ำรอต่อไปจะต้องไปสำย ถ้ำนักเรียนเป็นสุนทรำจะท ำอย่ำงไร 
 ก. โกรธและขึน้รถโดยสำรไปโรงเรียน 
 ข. ไม่พอใจแต่บอกพ่อว่ำจะขึ้นรถโดยสำรไปเอง 
 ค. ไม่โกรธและบอกพ่อไม่ต้องรีบจะขึ้นรถโดยสำรไปเอง 

27. ปกติคุณพ่อจะมำรับฝ้ำยกลับบ้ำน คุณครูคัดเลือกฝ้ำยให้เล่นซอด้วงในงำนดนตรีไทย ท ำให้ฝ้ำยต้องอยู่ 
     ซ้อมหลังเลิกเรียน ซึ่งจะท ำให้คุณพ่อรอนำน ถ้ำนักเรียนเป็นฝ้ำยจะท ำอย่ำงไร 
 ก. กลับบ้ำนเองโดยไม่ต้องให้คุณพ่อรอ 
 ข. ให้คุณพ่อย้อนมำรับหลังเลิกซ้อมดนตรี 
 ค. ปฏิเสธไม่ร่วมซ้อมดนตรีเพรำะต้องรีบกลับบ้ำน 

28. พ่อและแม่ของติ๋มมักทะเลำะกันเป็นประจ ำ ติ๋มรู้สึกเบื่อหน่ำยมำก วันนี้พ่อและแม่ทะเลำะกันอีก 
     ติ๋มโทรศัพท์ไประบำยควำมทุกข์กับเพ่ือน เพ่ือนจึงชวนติ๋มไปค้ำงที่บ้ำน ถ้ำนักเรียนเป็นติ๋มจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ไม่ไปและยอมรับว่ำเป็นเรื่องปกติ 
 ข. ไปเพรำะไม่อยำกได้ยินพ่อแม่ทะเลำะกัน 
 ค. ไม่ไปและขออนุญำตปรึกษำกับพ่อแม่เรื่องทะเลำะกัน 
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29. ในชั่วโมงวิชำศิลปะคุณครูให้นักเรียนวำดภำพด้วยสีน้ ำ ขณะที่อ้วนก ำลังระบำยสีอยู่ ป้อมเข้ำมำหยอก
ล้อท ำให้สีหกเปื้อนภำพของอ้วน ถ้ำนักเรียนเป็นอ้วนจะท ำอย่ำงไร 
 ก. รีบวำดภำพใหม่ 
 ข. ให้ป้อมวำดภำพให้ใหม่ 
 ค. ปรับแก้บริเวณท่ีเปื้อนสี 

30. เมย์ขึ้นรถรับส่งนักเรียนไปโรงเรียนทุกวัน แต่วันนี้รถเสียอยู่ห่ำงจำกบ้ำนประมำณ 300 เมตร  
     ต้องใช้เวลำซ่อมประมำณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะท ำให้เมย์ไปโรงเรียนสำย ถ้ำนักเรียนเป็นเมย์จะท ำอย่ำงไร 
 ก. ไม่ไปโรงเรียน 
 ข. รอจนกว่ำจะซ่อมรถเสร็จ 
 ค. ขึ้นรถโดยสำรคันอ่ืนไปโรงเรียน 

31. ปรำโมทม์ีรูปร่ำงไม่สูง เข้ำได้ดูโฆษณำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพ่ิมควำมสูงจำกโทรทัศน์ สำมำรถท ำให้สูงขึ้น  
    10 ซม. ภำยใน 1 เดือน เพ่ือนของเขำก็เพ่ิงซื้อมำใช้เมื่อสัปดำห์ก่อน ถ้ำนักเรียนเป็นปรำโมทย์จะท ำ
อย่ำงไร 
 ก. ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นทันที 
 ข. รอดูผลจำกเพ่ือนที่ใช้ก่อน 
 ค. ศึกษำข้อมูลก่อนว่ำมีผลเสียหรือเปล่ำ 

32. น้อยหน่ำเรียนวิชำคณิตศำสตร์เก่งมำก เธอได้คะแนนสูงที่สุดตลอด แต่เมื่อผลสอบระหว่ำงภำคออก  
      ปรำกฏว่ำเธอได้คะแนนไม่สูงนัก ทั้งที่คิดว่ำตนเองท ำได้ถูกต้องทั้งหมด ถ้ำนักเรียนเป็นน้อยหน่ำ 
      จะท ำอย่ำงไร 
 ก. เฉยแต่คิดว่ำตนเองน่ำจะท ำได้ดีกว่ำนี้ 
 ข. ขอให้คุณครูตรวจสอบกำรให้คะแนนใหม่ 
 ค. ขอคุณครูดูข้อที่ผิดพลำดเพ่ือจะได้แก้ไขต่อไป 

33. ผุสชำและเพ่ือน เข้ำเป็นสมำชิกชมรมดนตรีไทย เพียงแค่เข้ำไปเรียนไม่ถึง 1สัปดำห์ ผุสชำและเพ่ือนถูก 
     คุณครูฝึกอย่ำงหนักว่ำกล่ำวอย่ำงรุนแรง จนเพ่ือนเริ่มท้อใจและลำออกไปหลำยคน  
     ถ้ำนักเรียนเป็นผุสชำจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ลำออกจำกชมรมเพรำะฝึกหนักเกินไป 
 ข. ไม่ลำออก แต่ซ้อมดนตรีด้วยควำมกังวล 
 ค. ตั้งใจฝึกซ้อมยิ่งขึ้นเพรำะคุณครูทุ่มเทสอนให้ 

34. ในขณะที่ปุ๊กปิ๊กอยู่ที่โรงเรียนมีคนในหมู่บ้ำนมำบอกกับปุ๊กปิ๊กว่ำคุณพ่อประสบอุบัติเหตุอยู่ที่
โรงพยำบำล  
     คุณแม่ให้เข้ำมำรับไปเยี่ยมที่โรงพยำบำล ถ้ำนักเรียนเป็นปุ๊กปิ๊กจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ขออนุญำตคุณครูและชวนเพื่อไปกันเอง 
 ข.ขออนุญำตคุณครูไปเยี่ยวคุณพ่อกับคนที่มำรับ 
 ค. ติดต่อคุณแม่ว่ำคุณพ่อประสบอุบัติเหตุจริงหรือไม่ 
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35. ภำคเรียนนี้มีเรียนวิชำแบดมินตัน เทิดทัศน์ได้เลือกซื้อไม้แบดมินตัน ซึ่งเขำก ำลังเปรียบเทียบไม้
แบดมินตันทั้ง 3 แบบ จะเลือกแบบไหน โดยแบบที่ 1 มีรำคำถูกมำก แต่คุณภำพไม่คงทน แบบที่ 2 รำคำ
ปำนกลำง คุณภำพพอใช้ได้  แบบที่ 3 รำคำแพง แต่คุณภำพดีนักกีฬำนิยมใช้กันมำก ถ้ำนักเรียนเป็นเทิด
ศักดิ์จะเลือกแบบไหน 
 ก. เลือกแบบที่ 1 เพรำะรำคำถูก 
 ข. เลือกแบบที่ 3 เพรำะมีคุณภำพดี 
 ค. เลือกแบบที่ 2 เพรำะรำคำไม่แพงและคุณภำพใช้ได้ 

36. นิชำและนฤมลเรียนอยู่ห้องเดียวกันแต่ไม่สนิทกันมำกนัก นฤมลน ำกลอนที่แต่งส ำหรับส่งคุณครูมำให้   
นิชำ อ่ำน นิชำวิจำรณ์บทกลอนที่นฤมลแต่ในทำงลบหลำยประเด็น ถ้ำนักเรียนเป็นนฤมลจะท ำอย่ำงไร 
 ก รับฟังแต่ไม่จ ำเป็นต้องแก้ไขตำม 
 ข. ขอดูงำนของนิชำว่ำจะแต่งดีแค่ไหน 
 ค. ขอบใจนิชำที่ช่วยวิจำรณ์และแก้ไขจุดที่บกพร่อง 

37. ถ้ำนักเรียนเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษของจังหวัด ซึ่งมีเพ่ือนในโรงเรียนเดียวกัน 
     จ ำนวน 10 คน และมีนักเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ จำกทั้งจังหวัด จ ำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน  
     เวลำเข้ำร่วมกิจกรรมนักเรียนจะท ำอย่ำงไร 
 ก.ไม่สนใจใคร ท ำสิ่งต่ำง ๆ ด้วนตนเอง 
 ข. เข้ำร่วมกลุ่มกับทุกคนแม้จะต่ำงโรงเรียน 
 ค. เข้ำร่วมกลุ่มเฉพำะเพ่ือนโรงเรียนเดียวกัน 

38. จุ๊บและแจง เป็นเพ่ือนรักกันมำก แต่ระยะหลังทั้งสองคนขัดแย้งกันบ่อย เนื่องจำกเริ่มเห็นข้อเสียของ 
     กันและกัน ถ้ำนักเรียนเป็นจุ๊บและแจง จะท ำอย่ำงไร 
 ก. เลิกคบกันเพรำะรับข้อเสียของกันไม่ได้ 
 ข. ยอมรับข้อเสียของแต่ละฝ่ำยแล้วคบกันต่อไป 
 ค. พยำยำมแก้ข้อเสียของตนเองแล้วคบกันต่อไป 

39. วุ้นชอบเล่ำเรื่องควำมร่ ำรวยของที่บ้ำนให้เพ่ือนฟัง วันนี้วุ้นจะเล่ำเรื่องกำรไปเที่ยวทะเลทำงภำคใต้ให้ 
     กล้วยฟัง ถ้ำนักเรียนเป็นกล้วยจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ยินดีฟังเพรำะจะได้ควำมรู้ใหม่ ๆ  
 ข. บอกวุ้นว่ำน่ำสนใจแต่ตอนนี้ติดธุระ 
 ค. บอกวุ้นไม่ต้องเล่ำเพรำะไม่อยำกฟัง 

40 .ชั่วโมงพลศึกษำ วิชำบำสเกตบอล คุณครูให้จัดทีมเพ่ือแข่งขันบำสเกตบอล ป๋อเล่นบำสเกตบอลเก่งมำก 
     และเป็นตัวแทนของโรงเรียน ถ้ำนักเรียนเป็นป๋อจะท ำอย่ำงไร 
 ก.ชวนเพื่อนสนิทอยู่ทีมเดียวกัน 
 ข. รอเพ่ือมำชวนร่วมทีมเพรำะตนเองเก่งอยู่แล้ว 
 ค. เข้ำไปหำเพ่ือ แล้วพูดคุยเพ่ือหำวิธีกำรจัดทีม 
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41. จุกเป็นเด็กผู้ชำยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เขำมีร่ำงกำยอ่อนแอ เพื่อผู้ชำยไม่มีใครพูดคุยหรือเล่น
กับเขำ จุกจึงไปรับประทำนอำหำรคนเดียว ในขณะที่ยุ้ยและเพ่ือนก ำลังเลือกซื้ออำหำรเห็นจุกนั่งอยู่คน
เดียว ถ้ำนักเรียนเป็นยุ้ย จะท ำอย่ำงไร 
 ก. ชวนเพื่อไปนั่งโต๊ะข้ำงจุกและรอจุกทักทำย 
 ข. เข้ำไปนั่งโต๊ะข้ำงจุกแล้วล้อจุกว่ำไม่มีใครคบ 
 ค. ชวนเพื่อนไปนั่งโต๊ะเดียวกับจุกและชวนจุกคุย 

42. ในขณะที่ต๊ะก ำลังจะข้ำมถนนที่มีรถเยอะ เขำเห็นยำยคนหนึ่งก ำลังจะข้ำมถนน ถ้ำนักเรียนเป็นต๊ะ 
     จะท ำอย่ำงไร 
 ก. พำยำยข้ำมถนน 
 ข.ข้ำมถนนไปแต่หันมำดูยำย 
 ค. มองดูยำยถ้ำข้ำมไม่ได้จึงเข้ำไปช่วย 

43. ในขณะที่ปูและเพ่ือนก ำลังจะกลับบ้ำน ฝนก ำลังตก ปูและเพ่ือนเตรียมร่มมำกันทุกคน ปูต้องเดินไปขึ้น
รถที่หน้ำโรงเรียน ส่วนเพื่อนอีก 2 คน เดินกลับบ้ำนเพรำะอยู่ห่ำงจำกโรงเรียนประมำณ 500 เมตร  
     ขณะที่ก ำลังเดินอยู่ปูเห็นอ้อนซึ่งเป็นรุ่นน้องยืนรอฝนหยุด ถ้ำนักเรียนเป็นปูจะท ำอย่ำงไร 
 ก. บอกอ้อนให้กลับกับเพ่ือนของตน 
 ข. ไม่สนใจเพรำะไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัว 
 ค. ให้อ้อนยืมร่มเพรำะตนขึ้นรถก็ไม่ต้องใช้แล้ว 

44. ในขณะที่บัวก ำลังหำหนังสืออยู่ในห้องสมุด เธอเห็นฝนก ำลังวุ่นอยู่กับกำรหำหนังสือ ฝนบอกว่ำยังหำ 
     หนังสือไม่เจอและจะต้องส่งรำยงำนพรุ่งนี้ ถ้ำนักเรียนเป็นบัวจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ต่อว่ำฝนว่ำหำช้ำเกินไป 
 ข. บอกให้ฝนค่อย ๆ หำเดี๋ยวก็เจอ 
 ค. ช่วยฝนหำหนังสอเพรำะฝนจ ำเป็นต้องใช้ 

45. นุ่นจะแสดงกำรเต้นประกอบเพลงในงำนรับน้อง นุ่นบอกให้ขวัญไปดูให้ได้แต่ขวัญรู้สึกปวดศีรษะ  
     ถ้ำนักเรียนเป็นนุ่นจะท ำอย่ำงไร 
 ก เข้ำใจขวัญปล่อยให้พักผ่อนจะได้หำย 
 ข. ชวนขวัญอีกครั้งถ้ำมำไม่ได้จริง ๆ ก็ไม่เป็นไร 
 ค. ต่อว่ำขวัญว่ำไม่ยอมให้ควำมร่วมมือกับงำนรับน้อง 

46. ในภำคเรียนนี้อำจำรย์แต่ละท่ำนมอบหมำยงำนให้ท ำจ ำนวนมำก ปกติตุ๋ยมักจะท ำงำนเกือบไม่ทันส่ง
ทุกที  ถ้ำนักเรียนเป็นตุ๋ยจะท ำอย่ำไร 
 ก. ท ำงำนในลักษณะเดิม 
 ข. วำงแผนกำรท ำงำนถ้ำคลำดเคลื่อนก็ไม่เป็นไร 
 ค. วำงแผนกำรท ำงำนและท ำให้ตรงตำมที่วำงแผนไว้ 
47. คุณครูคัดเลือกอรอนงค์ให้ฝึกร ำไทยเพ่ือแสดงในงำนโรงเรียน อรอนงค์รู้สึกเครียดและกังวลใจมำกกลัว 
     จะท ำให้คุณครูผิดหวัง ถ้ำนักเรียนเป็นอรอนงค์จะท ำอย่ำงไร 
 ก. ขอถอนตัวจำกกำรแสดง 
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 ข. ท ำเท่ำที่ตนเองจะสำมำรถท ำได้ 
 ค. ท ำใจให้สบำยและขยันซ้อมให้มำกขึ้น 

48. ใกล้ถึงวันสอบวิชำวิทยำศำสตร์แล้ว คุณครูบอกว่ำจะทดสอบกำรทดลองวิทยำศำสตร์เป็นรำยบุคคล 
     จิ๋วรูส้ึกกังวลใจและเครียด ถ้ำนักเรียนเป็นจิ๋วจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ครุ่นคิดถึงกำรสอบที่จะเกิดขึ้น 
 ข. บนบำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือควำมสบำยใจ 
 ค. ตั้งใจทบทวนกำรทดลองต่ำง ๆ ที่เรียนมำ 

49. ป๊อดและเพ่ือนเป็นตัวแทนของโรงเรียนในกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล ซึ่งได้เป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้ว  
     ส ำหรับกำรแข่งขันครั้งนี้ทีมของเขำเป็นทีมที่คำดว่ำจะได้ครอบแชมป์อีก แต่เมื่อจบกำรแข่งขันปรำกฏ  
     ว่ำได้ที่ 3 ถ้ำนักเรียนเป็นป๊อดจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ยอมรับเพรำะกำรแข่งขันกีฬำย่อมมีแพ้ ชนะ 
 ข. รู้สึกเสียหน้ำที่แพ้และจะไม่ลงแข่งขันให้โรงเรียนอีก 
 ค. ไม่พอใจและฝึกซ้อมอย่ำงหนักเพ่ือให้ได้แชมป์ในครำวหน้ำ 

50. ในขณะที่จุ๋มและอุ๊ก ำลังเปลี่ยนห้องเรียน จุ๋มเห็นคุณครูหอบของเยอะมำก จุ่มและอุ๊จึงช่วยถือไปส่งที่ 
     ห้องพัก เมื่อถึงห้องคุณครูพูดคุยเกี่ยวกับกำรเรียนและให้ขนมทั้ง 2 คน ขณะนั้นเพื่อคนหนึ่งเห็นจึงไป 
     บอกกับเพ่ือน ๆ ในห้องว่ำจุ๋มและอุ๊ประจบคุณครู ท ำให้เพื่อน ๆ ไม่พอใจ ถ้ำนักเรียนเป็นจุ๋มและอุ๊ 
     จะท ำอย่ำงไร 
 ก. เล่ำควำมจริงให้เพื่อนทุกคนฟัง 
 ข. เครียดและไม่อยำกพูดกับเพ่ือนในห้อง 
 ค. เล่ำควำมจริงให้ฟังและพูดกระทบผู้ที่ใส่ร้ำย 

51.ก๊อบกังวลใจกับกำรสอบวิชำภำษำอังกฤษมำก ในขณะที่ก๊อบเดินอยู่นั้น คุณครูที่สอนวิชำภำษำอังกฤษ 
    เดินผ่ำนมำและท ำข้อสอบหล่น ถ้ำนักเรียนเป็นก๊อบจะตัดสินใจอย่ำงไร 
 ก. รีบน ำไปคืนคุณครูทันที 
 ข. ลังเลใจ แต่ก็น ำไปคืนคุณครู 
 ค. ยืนอ่ำนสักพัก แล้วจึงน ำไปคืนคุณครู 

52. คุณครูติดประชุมจึงได้มอบหมำยงำนให้นักเรียนและไม่อนุญำตให้ออกจำกห้องเรียน เพ่ือน ๆ  
    ชวนนักเรียนไปดูกำรแข่งขันฟุตบอลในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนชอบดูกีฬำชนิดนี้มำก นักเรียนจะตัดสินใจ 
    อย่ำงไร 
 ก. ไปดูกำรซ้อมกีฬำฟุตบอลทันที 
 ข. ท ำงำนให้เสร็จแล้วไปดูกีฬำฟุตบอล 
 ค. ไม่ไปและท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้เสร็จ 
53. ทำงโรงเรียนจัดกิจกรรมวันรักษ์ดนตรี โดยมีกิจกรรมประกวดแต่งเพลง ต้อมและเพ่ือน ๆ สนใจมำก 
      ถ้ำนักเรียนเป็นต้อมจะท ำอย่ำงไร 
 ก ดูเพ่ือน ๆ แต่งเพลงเข้ำประกวด 
 ข. แต่งเพลงส่งเข้ำประกวดและได้รับควำมสนใจ 
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 ค. แต่งเพลงแต่ไม่ส่งเข้ำประกวดเพรำะยังไม่น่ำสนใจ 

54. กิ๊บและเพ่ือนได้รับคัดเลือกให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียน มีเพลงใหม่หลำยเพลงที่ยังไม่มีท่ำเต้น  
     รุ่นพี่มอบหมำยให้กิ๊บและเพ่ือนคิดท่ำเต้น ถ้ำนักเรียนเป็นกิ๊บจะท ำอย่ำงไร 
 ก. คิดท่ำเต้นคล้ำย ๆ กับเพลงอ่ืน 
 ข. คิดท่ำเต้นได้น่ำในใจทั้งเพลง 
 ค. คิดท่ำเต้นได้น่ำสนในเพียงบำงท่ำ 

55. ทำงโรงเรียนจัดออกค่ำยทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แอมอยำกเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้มำก 
     แต่แม่ไม่อยำกให้ไปเพรำะเป็นห่วงเรื่องควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ถ้ำนักเรียนเป็นแอมจะท ำอย่ำงไร 
 ก. บอกแม่ว่ำคุณครูให้ไปทุกคน 
 ข. บอกแม่ว่ำเป็นกิจกรรมหนึ่งของกำรเรียน 
 ค. พูดถึงประโยชน์ของกำรออกค่ำยให้แม่เข้ำใจ 

56. สุนีย์อธิบำยแบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ให้ปวีณำจนเข้ำใจ เธอกล่ำวชมสุนีย์ว่ำอธิบำยได้ดีมำกแล้วครำว 
     หน้ำจะขอควำมช่วยเหลืออีก เพ่ือนคนหนึ่งได้ยินจึงพูดประชดว่ำ “สุนีย์เก่งทุกอย่ำงนั่นแหละรู้ทุก 
      เรื่อง” ถ้ำนักเรียนเป็นสุนีย์จะท ำอย่ำงไร 
 ก. พูดประชดกลับว่ำเก่งทุกอย่ำงอยู่แล้ว 
 ข. บอกว่ำที่เข้ำใจเพรำะตั้งใจเรียนเท่ำนั้นไม่ได้เก่งหรอก 
 ค.บอกว่ำทุกคนถนัดต่ำงกันบำงเรื่องตนก็ต้องถำมคนอ่ืน 

57. เก๋และเพ่ือนๆ ไปเที่ยวสวนสนุกในตอนปิดภำคเรียน มีเครื่องเล่นมำกมำยหลำยชนิด 
     ถ้ำนักเรียนเป็นเก๋จะท ำอย่ำงไร 
 ก. เล่นเครื่องเล่นทุกชนิด 
 ข. เล่นเครื่องเล่นตำมที่เพ่ือนเล่น 
 ค. เล่นเครื่องเล่นที่ตนสำมำรถเล่นได้ 

58. เพื่อนเล่ำถึงควำมสนุกสนำม น่ำตื่นเต้นของภำพยนตร์ที่ไปดูในโรงภำพยนตร์ที่ห้ำงดังในจังหวัด 

     น้ ำฝนอยำกไปดู เพรำะไม่เคยไปเลย เนื่องจำกฐำนนะทำงบ้ำนยำกจน ถ้ำนักเรียนเป็นน้ ำฝนจะท ำ
อย่ำงไร 
 ก. สะสมเงินไปดูภำพยนตร์สักครั้ง 
 ข ขอเงินพ่อแม่ไปดูภำพยนตร์สักครั้ง 
 ค. ดูภำพยนตร์เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยดูโทรทัศน์ก็พอ 

59. บุษกรทะเลำะกับน้อง ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของเธอเลย แต่คุณแม่ก็ดุเธอ ถ้ำนักเรียนเป็นบุษกรจะท ำ 
     อย่ำงไร 
 ก. ไม่พอใจแต่เงียบไม่โต้ตอบ 
 ข. ต่อว่ำคุณแม่ว่ำเข้ำข้ำงน้อง 
 ค. ยอมรับว่ำตนเป็นพี่ต้องให้อภัยน้อง 
60. หวำนอยู่บ้ำนคนเดียว ลมแรงมำกเพรำะฝนก ำลังจะตก ก่อนที่หวำนจะปิดหน้ำต่ำงนั้นกรอบรูปของ 
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     พ่ีสำว ตกแตก เมื่อปิดหน้ำต่ำงเรียบร้อยแล้ว ขณะที่หวำนก ำลังจัดกำรกับเศษกระจกพ่ีสำวกลับมำคิด 
     ว่ำเธอท ำแตกจึงต่อว่ำ ถ้ำนักเรียนเป็นหวำนจะรู้สึกอย่ำงไร 
 ก. โกรธแล้วเดินหนีไป 
 ข. ไม่พอใจแต่เล่ำควำมจริงให้ฟัง 
 ค. ไม่โกรธและอธิบำยให้พี่สำวเข้ำใจ 

61. อิ๋งอ๋ิงสอบวิชำคณิตศำสตร์เป็นวิชำสุดท้ำย เธอตั้งใจท ำข้อสอบมำก แต่เมื่อถึงข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่ยำก
เธอจึงท ำไม่ได้ ถ้ำนักเรียนเป็นอิ๋งอ๋ิงจะท ำอย่ำงไร 
 ก ขอลอกเพ่ือน 
 ข. พยำยำมจนกว่ำจะท ำได้ 
 ค. ข้ำมไปท ำข้อที่ง่ำยกว่ำก่อน 

62. หนูท ำรำยงำนวิชำสังคมศึกษำเสร็จเรียบร้อยแล้วและตู่ขอยืมไป วันนี้ในช่วงบ่ำยจะต้องส่งรำยงำน  
     แต่ตู่ไม่มำเรียน ถ้ำนักเรียนเป็นหนูจะแก้ปัญหำอย่ำงไร 
 ก. ไม่เข้ำเรียนวิชำสังคมศึกษำ 
 ข. ปรึกษำคุณครูผู้สอนขอส่งในวันต่อไป 
 ค. ขออนุญำตคุณครูเวรไปเอำรำยงำนที่บ้ำนตู่ 

63. ภำคภูมิไม่ชอบรับประทำนผัก เขำได้ดูรำยกำรโทรทัศน์เกี่ยวกับสุขภำพ มีนักโภชนำกำรพูดถึง
ประโยชน์ 
     ของผักชนิดต่ำง ๆ ถ้ำนักเรียนเป็นภำคภูมิจะท ำอย่ำงไร 
 ก. เริ่มรับประทำนผักทุกชนิด 
 ข. เลือกรับประทำนผักบำงชนิด 
 ค. ไม่รับประทำนผักเช่นเดิมแต่รับประทำนผลไม้แทน 

64. คุณครูพำนักเรียนไปทัศนศึกษำที่วัดพระบำทน้ ำพุ เพื่อไปดูและพูดคุยกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ 
     ดวงกมลไม่เข้ำใกล้ผู้ป่วยทั้งที่ทรำบวิธีติดต่อ ถ้ำนักเรียนเป็นดวงกมลจะท ำเช่นนั้นหรือไม่ 
 ก. ท ำ เพรำะกลัวติดเอดส์ 
 ข. ท ำ ถึงรู้ว่ำไม่ติดแต่ก็ไม่มั่นใจ 
 ค. ไม่ท ำ เพรำะโรคเอดส์ไม่ติดต่อทำงกำรสัมผัส 

65. ปอนเป็นนักเรียนใหม่ เขำเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูด ท ำให้ไม่มีใครอยำกคุยด้วย  
     ถ้ำนักเรียนอยู่ห้องเดียวกับปอนจะท ำอย่ำงไร 
 ก. อยู่เฉย ๆ รอปอนมำชวนคุย 
 ข. ชวนปอนคุยและพำเขำเข้ำร่วมกลุ่ม 
 ค. พูดคุยกับปอดเฉพำะเวลำที่ต้องท ำงำนร่วมกัน 
66. พิมพ์ใจนั่งรอคุณพ่อมำรับจนกระท่ังนักเรียนเหลือน้อย นักเรียนชำยชั้นม. 1 คนหนึ่งจึงชวนเธอคุย 
      ถ้ำนักเรียนเป็นพิมพ์ใจจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ไม่พูดด้วยแล้วเดินหนีไปนั่งที่อ่ืน 
 ข. ฟังเขำพูดแต่ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
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 ค. พูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

67. น้ ำอ้อยถูกคุณครูฝ่ำยปกครองตักเตือนว่ำใส่กระโปรงสั้นเกินไป และคุณครูให้น้ ำอ้อยไปพบคุณครูหลัง 
      เลิกเรียน น้ ำอ้อยรู้สึกกลัวจึงชวนธิดำไปเป็นเพื่อน ธิดำก็กลัวคุณครูฝ่ำยปกครองเช่นกัน  
     ถ้ำนักเรียนเป็นธิดำจะท ำอย่ำงไร 
 ก. บอกน้ ำอ้อยว่ำต้องรีบกลับบ้ำน 
 ข. ไม่ไปเป็นเพ่ือนแต่รอกลับบ้ำนพร้อมกัน 
 ค. ยินดีไปเป็นเพื่อนน้ ำอ้อยเพ่ือพบคุณครู 

68. ปอแก้วเป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อได้รับฝุ่นจะมีอำกำรคัดจมูก จำม และคันตำมบริเวณดวงตำ แต่วันนี้เธอเป็น
เวรท ำควำมสะอำด สำยแล้วยังไม่มีใครมำ ปอแก้วจึงต้องกวำดห้องเอง นุชมำพบเข้ำพอดีและรู้ว่ำปิดแก้ว 
     แพ้ฝุ่น ถ้ำนักเรียนเป็นนุชจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ช่วยปอแก้วกวำดห้องจนเสร็จ 
 ข. ต่อว่ำปอแก้วที่ไม่รู้จักป้องกันตัวเอง 
 ค. บอกให้ปอแก้วรอเพ่ือนเวรเดียวกัน 

69. บีไม่ชอบวิชำคณิตศำสตร์ เธอจึงขำดเรียนบ่อย ๆ เมื่อประกำศผลกำรสอบระหว่ำงภำค  
     ปรำกฏว่ำเขำสอบตก และต้องสอบซ่อมท ำให้รู้สึกเครียด ถ้ำนักเรียนเป็นบีจะท ำอย่ำงไร 
 ก. ตั้งใจอ่ำนหนังสือด้วยตนเอง 
 ข. ตั้งใจอ่ำนหนังสืออย่ำงคร่ ำเคร่งทั้งวัน 
 ค. ตั้งใจอ่ำนหนังสือถ้ำไม่เข้ำใจขอให้เพ่ือนช่วยติวให้ 

70. วันนี้เพื่อนในห้องเรียนของจิรพงษ์วุ่นวำยกับกำรเตรียมกำรแสดงละครเวที เพ่ือนแต่ละกลุ่มต่ำงเถียงกัน 
     ท ำให้บรรยำกำศเครียด ถ้ำนักเรียนเป็นจิรพงษ์จะท ำอย่ำงไร 
 ก. ไม่ยุ่งกับใครรอฟังผลสรุปเท่ำนั้น 
 ข. ต่อว่ำเพ่ือนว่ำเถียงกันเสียงดังเกินไป 
 ค. พูดคุยกับเพ่ือน ๆ ว่ำควรค่อย ๆ พูดกัน 



แบบทดสอบทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
(ฉบับที่ใช้ในการทดลองกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต) 

ค าชี้แจง 
 1. แบบวัดทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีท้ังหมด 30 ข้อ ใช้เวลาในการท า
แบบวัด 1 ชั่วโมง 
 2. แบบวัดนี้เป็นสถานการณ์เรื่องราวทั่ว ๆ ไป ให้นักเรียนอ่านแล้วพิจารณาว่า ถ้า
นักเรียนอยู่ในสถานการณ์นั้นในชีวิตจริงนักเรียนจะท าอย่างไร โดยเลือกตอบจากค าตอบที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งค าตอบเหล่านั้นไม่มีค าตอบใดถูกหรือผิด ดังนั้น นักเรียนสามารถเลือกตอบได้อย่างสบายใจ
เพราะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการเรียนของนักเรียน ควรตอบให้ตรงกับความรู้สึกและความคิด
ของนักเรียนมากท่ีสุด อันจะน ามาซึ่งประโยชน์ต่อตัวนักเรียนที่จะได้รู้จักตนเองและเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย 
 3. ในแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวตามสภาพที่เป็นจริง
ของนักเรียน 

1. เพชรเป็นคนใจร้อน ใจเร็ว เขามักตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ยั้งคิด ซึ่งบ่อยครั้งที่เขาตัดสินใจ 
   ผิดพลาด เพชรควรท าอย่างไร 
 ก.  ต้องคิดก่อนตัดสินใจ บางครั้งข้อมูลก็ไม่ส าคัญ 
 ข.  ตัดสินใจไปแล้วคิดใหม่ตัดสินใจใหม่ เมื่อได้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 ค.  ควรคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หาข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจ 
 ง.  คนรุ่นใหม่ต้องตัดสินใจให้เร็วไว บางเรื่องรอไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันคนอ่ืน 

2. ชัย ทราบว่าเพ่ือนสนิทของตนเองพากันไปเที่ยวกลางคืนตามสถานเริงรมย์ต่าง ๆ  
   อย่างมีความสุข และพวกเขาก็ใช้ยาบ้า พวกเพ่ือนชวนชัยไปเท่ียวด้วย ชัยควรท าอย่างไร 
 ก.  ลองใช้ยาบ้าและไปเที่ยวกับเพ่ือนสักครั้งสองครั้ง ถ้าไม่ชอบก็เลิกได้ 
 ข.  ขอไปเที่ยวกลางคืนกับเพ่ือนด้วย โดยไม่ใช้ยาบ้า แต่ต้องทนง่วงนอน 
 ค.  ลองใช้ยาบ้าและไปเที่ยวกับเพื่อน เพ่ือนท าได้เราก็ต้องท าได้เหมือนกัน 
 ง.  คบกับเพ่ือต่อไปในเรื่องอ่ืน ๆ และพยายามเตือนสติเพื่อนว่าท าสิ่งที่ไม่ถูก 

3. นิสาไม่พอใจศรมากที่บอกกับใคร ๆ ว่านิสาเป็นเพ่ือศร ทั้งที่สนิทกันมานาน นิสาจึงยื่นค าขาด 
   ให้ศรเลือกว่าจะเป็นแฟนกับนิสา หรือเลิกคบกันไปเลย ศรควรจะท าอย่างไร 
 ก.  ไม่อยากเลิกคบกับนิสาเพราะนิสาเป็นคนดี จึงตัดสินใจเป็นแฟนกับนิสา 
 ข.  ท าอะไรไม่ได้ในเมื่อนิสาเป็นได้แค่เพ่ือนเท่านั้น ถ้านิสาไม่พอใจก็คงต้องเลิกคบ 
 ค.  อธิบายให้นิสาเข้าใจว่ายังไม่พร้อม เพราะเราไม่สามารถรบผิดชอบตัวเองได้ดีพอ 
 ง.  บอกกับนิสาว่าศรก็ชอบนิสา แต่ที่พูดแบบนั้นเพราะไม่อยากให้ใครและพ่อแม่รู้เรื่อง 
 



4. ดนัยจ าเป็นต้องซ้ือรองเท้าคู่ใหม่ แต่รองเท้าคู่ท่ีเขาถูกใจมีราคาแพงมาก ดนัยควรท าอย่างไร 
 ก.  ซื้อรองเท้าคู่ที่ถูกใจ ถ้าเงินไม่พอก็ขอยืมเพ่ือนใช้ไปก่อน 
 ข.  ซื้อรองเท้าท่ีราคาเหมาะสมกับรายได้ มากกว่าความพอใจ 
 ค. ซื้อรองเท้าท่ีถูกใจและขอเงินค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากทางบ้าน 
 ง. ซื้อรองเท้าคู่ที่ถูกใจ เรื่องอ่ืนไว้แก้ปัญหาทีหลัง คิดมากปวดหัว 

5. พรศรีเป็นหัวหน้ากลุ่มในการท างานชิ้นหนึ่ง เพ่ือน ๆ ขอให้พรศรีเป็นผู้ออกไปรายงานหน้าชั้น  
   แต่พรศรีพูดไม่เก่ง ถ้านักเรียนเป็นพรศรี ควรจะท าอย่างไร 
 ก.  ปฏิเสธ เพราะท าไม่ได้และตนเองได้ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มไปแล้ว 
 ข.  ขอให้เพ่ือนออกไปรายงานหน้าชั้นร่วมกันอีกสักคนจะได้ไม่ตื่นเต้น 
 ค.  รับท าหน้าที่ เพราะได้ฝึกประสบการณ์และพยายามเตรียมความพร้อม 
 ง.  ขอให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่มช่วยเลือกเพ่ือนคนอ่ืนออกไปรายงานแทนตนเอง 

6. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพราะต้องไปประชุม แต่เพ่ือน ๆ ไม่ปฏิบัติตามออกไป 
   ซ้อมฟุตบอล และวอลเลย์บอลเพราะใกล้จะแข่งขันกีฬาสี นักเรียนควรท าอย่างไร 
 ก.  ออกไปซ้อมกีฬากับเพ่ือน ๆ เพราะใกล้จะถึงการแข่งขันกีฬาสี 
 ข.  ไปซ้อกีฬาก่อนเมื่อใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วจึงกลับมาท าแบบฝึกหัด 
 ค.  ท าแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายก่อนแล้วจึงไปซ้อมกีฬากับเพื่อน ๆ  
 ง.  ไปซ้อมกีฬาก่อน เมื่อใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วจึงกลับมาท าแบบฝึกหัด 

7. โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรี อ้อยอยากไปมาก แต่ว่าคุณพ่อไม่อนุญาต 
   ให้ไปเพราะว่า เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง ถ้านักเรียนเป็นอ้อยควรท าอย่างไร 
 ก.  บอกคุณพ่อว่าคุณครูบังคับให้ไปทุกคน 
 ข.  บอกคุณพ่อว่าถ้าไม่อนุญาตให้ไปจะไม่ยอมไปโรงเรียน 
 ค.  บอกให้คุณพ่อทราบประโยชน์ของการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ 
 ง.  บอกคุณพ่อว่าการไปทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 

8. ในชั่วโมงศิลปะ ครูให้นักเรียนวาดภาพด้วยสีน้ า ขณะที่อ้วนก าลังระบายสีอยู่ ป้อมเข้ามา 
   หยอกล้อท าให้สีหกเปื้อนภาพของอ้วน ถ้านักเรียนเป็นอ้วน ควรท าอย่างไร 
 ก.  รีบวาดภาพใหม่ 
 ข.  ให้อ้วนวาดภาพให้ใหม่ 
 ค.  ปรับแก้บริเวณท่ีเปื้อนสี 
 ง.  ไม่ท าอะไรเพราะเป็นความผิดของป้อม 

 

 



9. ด า ขับรถมอเตอร์ไซต์ไปโรงเรียนทุกวัน แต่วันนี้รถเสียต้องใช้เวลาซ่อมประมาณ 2 ชั่วโมง  
   ซึ่งจะท าให้ด าไปโรงเรียนสาย ถ้านักเรียนเป็นด าควรท าอย่างไร 
 ก.  ไม่ไปโรงเรียน 
 ข.  รอจนกว่าจะซ่อมเสร็จจึงไปโรงเรียน 
 ค.  ให้พ่อไปส่งที่โรงเรียน 
 ง.  เดินไปก็ได้เพราะไม่ไกลมากนัก 

10. หลังจากซ้อมกีฬา ถ้าเพ่ือนชวนให้นักเรียนดื่มเบียร์เพื่อแก้ความเหน็ดเหนื่อย  
     นักเรียนควรท าอย่างไร 
 ก.  ดื่มกับเพื่อนเพราะเป็นการแก้เหนื่อยและเข้าสังคมกับเพ่ือน 
 ข.  ดื่มสักแก้วเดียวเพ่ือไม่ให้เพ่ือนเสียน้ าใจ 
 ค.  ไม่ดื่มแล้วต่อว่าเพ่ือนที่ชวนให้ท าให้สิงที่ไม่ดี 
 ง.  ไม่ดื่มขอตัวเพ่ือนกลับบ้านอย่างสุภาพ 

11. นักเรียนได้ฟังข่าวทางโทรทัศน์ที่เสนอข่าวว่าผู้น าการประท้วงเป็นคนไม่ดี  
     นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
 ก.  เชื่อตามข่าวที่น าเสนอเพราะเชื่อมั่นในผู้เสนอข่าว 
 ข.  บอกเล่าให้เพ่ือน ๆ เชื่อในข่าวที่ได้รับ 
 ค.  รับฟังความคิดของเพ่ือนคนอื่นด้วยแล้วน าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
 ง.  ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืน ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ 

12. สายใจเป็นคนผิวคล้ า เธอได้ฟังโฆษณาทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่ 
     ท าให้ผิวขาวขึ้นภายใน 7 วัน ถ้านักเรียนเป็นสายใจควรท าอย่างไร 
 ก.  ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นทันที 
 ข.  รอดูผลจากเพ่ือนที่ใช้ก่อน 
 ค.  ไม่ซ้ือแต่ขอผลิตภัณฑ์นั้นจากเพ่ือนมาทดลองใช้ก่อน 
 ง.  ศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

13. สภุาก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียน มีคนจากหน่วยอาสากู้ภัยมาบอกว่า พ่อสุภาประสบอุบัติเหตุ 
     รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล แม่ของสุภาให้มารับไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาล สุภาควรท าอย่างไร 
 ก.  ขออนุญาตครูและชวนเพื่อนไปกันเอง 
 ข.  รีบไปเยี่ยมพ่อโดยฝากเพ่ือนขออนุญาตครู 
 ค.  ขออนุญาตครูแล้วไปเยี่ยมพ่อกับคนที่มารับ 
 ง.  ติดต่อกับแม่ว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลจริงหรือไม่ 
 
 



14. ในช่วงปิดภาคเรียน กิ่งแก้วต้องการหารายได้พิเศษ มีรุ่นพี่คนหนึ่งชวนไปท างานที่ตัวเมืองเป็น 
     พนักงานเสริฟอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดเวลากลางคืน แต่พ่อไม่อนุญาตให้กิ่งแก้ว 
     ไปท างาน ถ้านักเรียนเป็นกิ่งแก้ว นักเรียนควรท าอย่างไร 
 ก.  ไปท างานกับรุ่นพ่ีโดยไม่เชื่อฟังค าไม่อนุญาตของพ่อ 
 ข.  ขออนุญาตพ่อและชี้แจงเหตุผลการไปท างานที่ร้านอาหาร 
 ค.  ตรวจสอบข้อมูลของร้านอาหารว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 
 ง.  ไปท างานร้านอาหารก่อนแล้วจึงมาขออนุญาตพ่อภายหลัง 

15. ถ้านักเรียนจะต้องเลือกซื้อไม้แบดมินตันเพ่ือเรียนในวิชาพลศึกษา ซึ่งมีไม้แบดมินตันอยู่  
    4 แบบ ดังนี้ 
 แบบที่ 1 ราคาถูก แต่คุณภาพไม่ทนทาน 
 แบบที่ 2 ราคาปานกลาง คุณภาพพอใช้ได้ 
 แบบที่ 3 ราคาสูง คุณภาพดี รูปแบบสวย 
 แบบที่ 4 ราคาสูง คุณภาพดี รูปแบบสวย เป็นแบบที่นักกีฬาทีมชาติใช้กัน 
     นักเรียนจะเลือกซื้อแบบใด 

ก. แบบที่ 1 เพราะราคาถูก 
ข. แบบที่ 2 เพราะราคาปานกลาง คุณภาพพอใช้ได้ 
ค. แบบที่ 3 เพราะราคาสูง คุณภาพดี รูปแบบสวย 
ง. แบบที่ 4 เพราะเป็นแบบที่นักกีฬาใช้ย่อมได้มาตรฐาน 

16. การที่นักเรียนผู้หญิงแต่งตัวในชุดนักเรียนแบบกระโปรงสั้นโชว์ขา ใส่เสื้อตัวเล็กจนรัดหน้าอก 
     ฟิตเปรี๊ยะมาเรียน นักเรียนคิดอย่างไรกับพฤติกรรมนี้ 
 ก.  เป็นเรื่องธรรมดา ก าลังอยู่ในความนิยมจะได้ทันสมัย 
 ข.  แต่งแล้วสวยงามน่ามอง ก็แต่งไป เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล 
 ค.  เป็นการแต่งกายที่ล่อแหลมอาจท าให้เกิดอันตรายกับตัวเองได้ 
 ง.  ชุดนักเรียนควรแต่งให้เหมาะสม ถ้าชุดไปเที่ยวอยากแต่งอะไรก็แต่งไป 

17. เพื่อนของนักเรียนบอกว่าเขามีรายได้พิเศษจากการท างานเป็นคนส่งยาบ้าได้เงินครั้งละมาก ๆ  
     และชวนนักเรียนไปท างานด้วย นักเรียนควรท าอย่างไร 
 ก.  น่าสนใจ เพราะเป็นงานง่าย ๆ ที่ได้ค่าตอบแทนสูง 
 ข.  น่าสนใจ เพราะค่าตอบแทนสูงและท าเพียงไม่กี่ครั้งก็รวยแล้ว 
 ค.  ไม่ท า เพราะกลัวถูกต ารวจจับและอาจถูกพวกเดียวกันฆ่าตัดตอน 
 ง.  ไม่ท า เพราะเป็นการกระท าท่ีไม่ดี ผิดกฎหมายและยังเป็นการบ่อนท าลายชาติด้วย 
 
 



18. เนื่องจากใกล้สอบแล้ว แม่จึงบังคับให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและห้ามเล่นเกม  
     นักเรียนควรท าอย่างไร 
 ก.  ทบทวนบทเรียนก่อน ดูทีวีและเล่นเกมเม่ือไรก็ได้ ถ้าสอบไม่ได้แม่คงเสียใจ 
 ข.  ทบทวนบทเรียนเฉพาะเวลาที่แม่อยู่บ้าน หากแม่ไม่อยู่บ้านแล้วค่อยดูทีวีและเล่นเกม 
 ค.  ถ้าสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ยังไงก็สามารถสอบซ่อมได้อีกครั้งและยังมีคะแนนเก็บอีก 
 ง. น่าเบื่อมาก ๆ ขอแม่ไปติวหนังสือบ้านเพื่อนแล้วค่อยไปดูทีวีและเล่นเกมบ้านเพ่ือน 

19. ข่าวโจรลับลอมน าวัตถุโบราณจากโบราณสถานไปขายให้ชาวต่างชาติ  
     นักเรียนมีความคิดต่อข่าวนี้ อย่างไร 
 ก.  ไม่ดี เพราะเป็นการท าลายชาติ 
 ข.  ไม่ดี เพราะถ้าถูกจับได้ต้องถูกลงโทษ 
 ค.  ไม่ดี เพราะเป็นการท าลายสมบัติส่วนรวม 
 ง.  ไม่ดี เพราะเป็นการท ามาหากินในทางที่ไม่สุจริต 

20. ถ้าเพ่ือน ๆ ชวนนักเรียนไปเที่ยวสถานบริการทางเพศ โดยบอกว่าไม่มีปัญหา ปลอดภัย  
     นักเรียนควรท าอย่างไร 
 ก.  ปฏิเสธ ไม่กล้าไปเพราะกลัวติดโรค 
 ข.  ปฏิเสธ และให้ข้อคิดกับเพ่ือน ๆ เป็นการเตือนสติ 
 ค.  ตกลง ทั้งท่ีใจหนึ่งก็กลัวติดโรคแต่เชื่อค ายืนยันของเพื่อน 
 ง.  ตกลง เพราะเพ่ือนยืนยันความปลอดภัย ก็น่าจะปลอดภัย 

21. สมบัติต้องเดินไปโรงเรียน แต่เพื่อน ๆ ในกลุ่มทุกคนมีรถมอเตอร์ไซต์กันทุกคน ท าให้สมบัติ 
     อดรู้สึกน้อยใจไม่ได้ นักเรียนมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ 
 ก.  เครียดและคิดมา เซ็งไม่อยากมาเรียนเลย ถ้าแม่ไม่ซื้อรถให้ 
 ข.  เครียด และคิดหาวิธีที่จะท าให้ตนเองมีเท่าเทียมกับเพ่ือนคนอ่ืน 
 ค.  คิดมากบ้างเป็นบางครั้ง แต่คิดว่ารถคงไม่ใช่สิ่งส าคัญในการคบเพ่ือน 
 ง.  รถไม่ใช้สิ่งส าคัญในการคบเพ่ือน เรื่องการเรียนและความมีน้ าใจต่างหากท่ีส าคัญ 

22. ในการแข่งขันฟุตบอล แท่งและมอสอยู่คนละทีม ขณะที่มอสก าลังจะยิงประตู ปรากฏว่าแท่ง 
     วิ่งมาชนจนบาดเจ็บไม่สามารถท่ีจะเล่นต่อไปได้และทีมของมอสเป็นฝ่ายแพ้  
     มอสจะท าอย่างไร 
 ก.  โกรธแท่งที่เล่นโกง ต้องหาทางเอาคืนให้ได้ 
 ข.  โกรธ เพราะเป็นเพ่ือนกันแท้ ๆ ไม่น่าเล่นโกงกันเลย 
 ค.  แท่งอาจไม่ได้ตั้งใจเล่นโกง แต่ก็อดเสียความรู้สึกไม่ได้ที่ทีต้องพ่ายแพ้ 
 ง.  แพ้ ชนะ เป็นเรื่องธรรมดาของการเล่นกีฬา ไม่ต้องคิดมากและแท่งไม่ได้ตั้งใจ 
 



23. ถ้านักเรียนโดนพ่อแม่ บ่นว่าเรื่องการเรียนอย่างรุนแรง นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ก.  สูบบุหรรี กินเหล้าประชด 
 ข.  ขู่พ่อแม่ว่า ถ้าบ่นว่ามากนักจะไปเสพยาบ้า 
 ค.  เฉย ๆ ท าเป็นไม่สนใจ 
 ง.  ยอมรับความผิด แล้วไปออกก าลังกาย 

24 . อนันดาท ารายงานวิชาวิทยาศาสตร์มาส่งครู แต่ว่าครูต าหนิว่าไม่ดี บอกให้อนันดาท ารายงาน 
     มาส่งใหม่ ถ้านักเรียนเป็นอนันดาจะท าอย่างไร 
 ก.  ท ารายงานเล่าใหม่ส่งครู 
 ข.  ถามครูว่ารายงานต้องปรับปรุงส่วนใด 
 ค.  ไม่ท ารายงานใหม่เพราะตนเองตั้งใจท าแล้ว 
 ง.  ท ารายงานใหม่โดยขอลอกรายงานจากเพ่ือน   

25. พรรษาและเพ่ือนก าลังจัดป้ายนิเทศอยู่หน้าห้องเรียน ปราณีเดินมาแล้ววิจารณ์ป้ายนิเทศว่า 
     ไม่ดี นักเรียนเป็นสุพรรษาจะท าอย่างไร 
 ก.  โกรธและหยุดจัด แล้วให้ปราณีจัดแทนตนเอง 
 ข.  ต่อว่าปราณี มือไม่พายแล้วเอาเท้าราน้ า 
 ค.  รับฟังความคิดเห็นถ้าดีก็ปรับปรุง 
 ง.  ไม่สนใจปล่อยให้ปราณีวิจารณ์ต่อไป 

26. ใกล้รุ่งก าลังสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือท ารายงานส่งครูในวันพรุ่งนี้ แต่ใกล้จะเลิกเรียน 
     แล้วเธอยังหาข้อมูลได้ไม่ครบ จึงท าให้เธอกังวลมาก ถ้านักเรียนเป็นใกล้รุ่งจะท าอย่างไร 
 ก.  ขอลอกข้อมูลท ารายงานจากเพ่ือนในวันพรุ่งนี้ 
 ข.  กลับบ้านแล้วอ้างว่าคอมพิวเตอร์ช ารุด หาข้อมูลไม่ได้ 
 ค.  ขออนุญาตครูสืบค้นข้อมูลให้ครบหลังเลิกเรียนแล้ว 
 ง.  ท ารายงานตามข้อมูลที่หาได้และอธิบายสาเหตุที่ข้อมูลไม่ครบ 

27. บุษกรทะเลาะกับน้อง ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเธอเลย แต่แม่ก็ดุเธอ  
     ถ้านักเรียนเป็นบุษกร จะท าอย่างไร 
 ก.  นิ่ง เปิดเพลงฟังอย่างไม่สนใจ 
 ข.  ไม่พอใจแต่เงียบไม่โต้ตอบ 
 ค.  ต่อว่าแม่เข้าข้างน้อง 
 ง.  ยอมรับว่าตนเป็นพี่ต้องให้อภัยน้อง 
 
 
 



28. นักเรียนต้องส่งการบ้านพรุ่งนี้เช้า แต่ขณะที่ท าการบ้านอยู่นั้นไฟดับ  
     นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ก.  นอนแล้วบอกครูว่าไฟดับท าไม่ได้ 
 ข.  นอนก่อนแล้วค่อยท าในตอนเช้า 
 ค.  จุดเทียนหรือตะเกียงเพ่ือท าการบ้านให้เสร็จ 
 ง.  นอนก่อนแล้วค่อยไปขอลอกจากเพ่ือนในตอนเช้า 

29. หลังเลิกเรียนส้มและน้อยหน่าจะกลับบ้านพร้อมกันทุกวัน แต่วันนี้น้อยหน่า กลับบ้านก่อนส้ม  
     โดยไม่บอกล่วงหน้า ส้มจึงกลับบ้านคนเดียว ถ้านักเรียนเป็นส้มจะรู้สึกอย่างไร 
 ก.  เฉย ๆ กลับคนเดียวก็ได้ 
 ข.  น้อยใจที่น้อยหน่าไม่ยอมรอ 
 ค.  โกรธน้อยหน่าและจะกลับบ้านก่อนบ้าง 
 ง.  น้อยหน่าอาจมีธุระส าคัญจึงต้องกลับบ้านก่อน 

30. นักเรียนคิดว่าความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองเป็นอย่างไร 
 ก.  ควบคุมพฤติกรรม และอารมณ์ได้บ้าง แล้วแต่สถานการณ์ 
 ข.  ควบคุมพฤติกรรม และอารมณ์ได้เกือบทุกสถานการณ์ 
 ค.  หงุดหงิด โกรธง่ายแต่หายเร็ว ใครมากระทบไม่ค่อยได้ 
 ง.  ควบคุมพฤติกรรมได้บ้าง แต่อารมณ์ควบคุมไม่ค่อยได้ 

.....................................................................................  
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