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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาวิธีการและกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา และ 2) สร้ างรู ปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาระยะที่ 1 คือ ผู้บริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผู้ปกครอง จานวน 10 คน จากโรงเรี ยนประถมศึกษาต้ นแบบ 3 โรงเรี ยน รวมทังเอกสารงานวิ
้
จยั ที่เกี่ยวข้ อง และระยะที่ 2 คือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้ วย 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 2) แบบสังเกต 3) แบบประเมินความ
ถูกต้ อง เหมาะสม เป็ นไปได้ และประโยชน์ของรู ปแบบ และ 4) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ การใช้ รูปแบบ พบผล
การศึกษาที่สาคัญ ดังนี ้
1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้ วยวิธีการและ
กระบวนการในการเสริ มสร้ างทักษะชีวิต 5 ด้ าน คือ 1) การบริ หารจัดการ 2) หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน 3) การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 5) สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกสถานศึ
้
กษา
2. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่
พัฒนาขึ ้น มี 8 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลักการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 4) พฤติกรรมบ่งชี ้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา 5) กลไกการดาเนินการ 6) การดาเนินการ 7) การประเมินผล และ 8) เงื่อนไข
ความสาเร็ จ โดยพบว่ารูปแบบฯ และคูม่ ือการใช้ รูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความถูกต้ อง เหมาะสม เป็ นไปได้ และประโยชน์อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ
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ABSTRACT
This study aimed to 1) explore methods and processes of educational management to enhance life
skills of students in elementary schools, and 2) establish the model of educational management to enhance life
skills for the 21st century of students in elementary school. A phase I, ten samples consisted of school
administrators, school committees, teachers, and guardians from three elementary schools as the role models,
including underlying documentation related research, and phase II, samples consisted of seven luminaries in
educational management. The research tools consisted of 1) in-depth interview form, 2) observation form, 3)
evaluation form for accuracy suitability possibility and benefit of the established model, and 4) evaluation form for
suitability of the established model manual. . The main findings shown as follows:
1. The educational management to enhance life skills of students in elementary school, including
methods and processes, consisted of five aspects namely the 1) management, 2) curriculum and learning
management, 3) activities for developing learners, 4) teachers and educational personnel, and 5) environment
both inside and outside school
2. The established model consisted of eight components such as the 1) principles, 2) goal, 3) aim,
4) behavior indictors of life skills for the 21st century of students in elementary school, 5) operating mechanism,
6) operation, 7) evaluation, and 8) achievement conditions. The validation of the model and model manual had
accuracy suitability possibility and benefit at the high level.
Key Words: Life Skills for the 21st century, educational management, student, elementary school
บทนา
การจัดการศึกษาเป็ นกระบวนการ พัฒนาอย่าง
เป็ นระบบโดยมีเป้าหมายคือ พัฒนาคุณภาพมนุษย์ ทุก
ด้ านไม่ว่าจะเป็ นด้ านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม
ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบตั ิ ฯลฯ (การศึกษานอก
โรงเรี ยน 2551 : 3) เพื่อทาให้ สงั คมมีความมัน่ คง สงบสุข
เจริ ญก้ าวหน้ าทันโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่ า งมากในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ผ่านมา การศึกษาที่ยอมรับกันว่าเป็ นการ
สร้ างความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของคน
ได้ แก่ การศึกษาทางเลือกซึ่งเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษา
อี ก รู ปแบบหนึ่ ง ที่ เ ป็ นทางเลื อ กส าคั ญ ซึ่ ง หมายถึ ง
การศึกษาที่เน้ นการพัฒนาความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของ
ผู้เรี ยน และพัฒนาชุมชนไปพร้ อมกันเป็ นทางเลือกในการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคคล ครอบครัว องค์กรสังคมอื่น ที่
ไม่ใช่การศึกษารูปแบบเดิม แต่เป็ นการศึกษาที่ยดึ เด็กเป็ น

ศูนย์กลางภายใต้ ปรัชญาการเรี ยนรู้อย่างมีความสุขเข้ าใจ
ธรรมชาติ พัฒนาการและจิตวิทยาของเด็กรวมทังความ
้
อยากรู้ของผู้เรี ยนการศึกษาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางซึ่ง
ให้ โอกาสแก่ผ้ เู รี ยนทุกคนได้ รับรู้ เพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนา แต่ละคนให้ ได้ มากที่สดุ
ตามศักยภาพ ทังระดั
้ บสติปัญญา ความสามารถในการ
รับรู้(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551:
5) ทัศนะในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้ องเปลีย่ น
จากกระบวนทัศน์ แบบดัง้ เดิม (Tradition Paradigm)
ไปสู่กระบวนทัศน์ ใหม่ (New Paradigm) ซึ่งโลกของ
นั ก เรี ยนและโลกความเป็ นจริ งเป็ นศู น ย์ ก ลางของ
กระบวนการเรี ยนรู้ (รุ่ ง แก้ วแดง 2544 : 25-30) เป็ นการ
เรี ยนรู้ จากความรู้ แบบง่ายๆ ไปสูก่ ารเน้ นพัฒนาทักษะ
และทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ ปัญหา ทักษะ
องค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม
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ความสร้ างสรรค์ ทักษะการสือ่ สาร ทักษะและค่านิยมทาง
เทคโนโลยี ความเชื่อมัน่ ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจ
ตนเองและความตระหนักในสภาพแวดล้ อม นอกจากนี ้
ความสามารถใช้ ความรู้ อย่างสร้ างสรรค์ ถื อ เป็ น ทัก ษะที่
ส าคัญ จ าเป็ น ส าหรั บ การเป็ น นัก เรี ย น ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาพัฒ นาผู้เ รี ย นในอนาคตให้ มี ทัก ษะ ทัศ นคติ
ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคลเพื่ อเผชิญกับอนาคต
ด้ วยภาพในทางบวกที่มีทงความส
ั้
าเร็ จและมีความสุขจึง
เป็ นสิง่ ท้ าทายสาหรับสถานศึกษาในปั จจุบนั
วิจารณ์ พานิช (2555: 11) ให้ ความเห็นว่า
การศึก ษาไทยต้ องก้ า วไปสู่ ยุคความรู้ ครู ต้ องยึด หลัก
Teach Less & Learn More คือ สอนน้ อย เรี ยนรู้ มาก ครู
ต้ องจัดกิ จกรรมให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Life
Skills) ครู ต้องออกแบบการเรี ยนรู้ และอานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการลงมือปฏิบัติ
การศึ ก ษาค้ นคว้ าของด้ วยตนเอง ครู ท าหน้ าที่ เ ป็ น
Facilitator หรื อ ผู้อานวยการเรี ยนรู้ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นหลัก
โดยครูต้องพัฒนาทักษะและเจตคติให้ เกิดขึ ้นในตัวผู้เรี ยน
การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึ ง เป็ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน
มากกว่าการเรี ยนรู้ แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning)
ครู ต้องเข้ าถึงสื่ออิเลกทรอนิกส์ ต่างๆ เปลี่ยนแปลงวิธีการ
เรี ยนรู้ และครู ต้องทางานเป็ นทีมเพื่อนาเทคโนโลยีเข้ าสู่
ห้ องเรี ยนและเตรี ยมนักเรี ยนสูโ่ ลกภายนอก ครู ต้องมีทกั ษะ
ในการบริ หารห้ องเรี ยน การทาให้ บทเรี ยนมีความสอดคล้ อง
กับชีวิตจริ ง การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะทางเทคโนโลยี ความ
เป็ นสากลและทักษะความร่ วมมือ (Simmons (n.d) อ้ างถึง
ใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 31) จากการศึกษาของสภา
การศึก ษาไทย เรื่ อ งการกาหนดแนวทางการพัฒ นา
การศึกษาไทยกับการเตรี ยมความพร้ อมสูศ่ ตวรรษที่ 21
พบว่า บริ บทสาคัญในการออกแบบการศึกษาในปั จจุบนั
คือ พลวัตร จากการก้ าวผ่านศตวรรษที่ 20 เข้ าสูศ่ ตวรรษ
ที่ 21 ที่คนในยุคนีต้ ้ องมีความพร้ อมที่จะเผชิ ญความ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่า น หากพลเมื อ งขาดความ
พร้ อมก็จะทาให้ ประเทศไม่สามารถเดินต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่าน

มาประเทศไทยยั ง ขาดความชั ด เจนในการก าหนด
เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของการศึ ก ษา รวมทั ง้ กลไกการ
ขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิได้ จริ ง โดยการ
ดาเนินการจะต้ องเข้ าใจบริ บทการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ด้ วย นอกจากนี ้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ
ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การรวมกลุ่ ม ของเอเชี ย ตะวั น ออก รวมทั ง้ ประเด็ น
ภายในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นความเหลือ่ มล ้า วิกฤติด้าน
ความมัน่ คง การเปลีย่ นแปลงทางครัวเรื อน และยุทธศาสตร์
ของประเทศ ได้ ให้ ความสาคัญเรื่ องการพัฒนาการศึกษา
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่ า งแท้ จริ ง ผลการวิ จั ย ดัง กล่ า วยัง เสนอว่ า ปรั ช ญา
พื ้นฐานที่เป็ นรากฐานแห่งระบบการศึกษาไทย ในศตวรรษ
ที่ 21 ต้ องเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์
(Identity) จากพลเมื อ งไทยสู่ก ารเป็ นพลเมื อ งไทยและ
พลเมืองโลก ปรั บเปลี่ยนจุดเน้ น(Reorientation) จากเน้ น
การสร้ างคนเพื่อป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิ จ สู่การเน้ น
การสร้ างความเติบโตเพื่อรองรับการปลดปล่อยศักยภาพ
ของผู้คนในสังคม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากเอาชนะ
ธรรมชาติ ม าเป็ นการอยู่ ร วมธรรมชาติ ปรั บ เปลี่ ย น
วัฒนธรรม จากสังคมที่มุ่งมัน่ แข่งขันเพื่อเอาชนะผู้อื่น มา
เป็ นการท างานร่ วมกันในลัก ษณะเกื อ้ กู ลแบ่ งปั น และ
ขับเคลื่ อนประเทศไปสู่โลกที่ หนึ่ ง จากที่ มุ่งสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ ว ที่ให้ ความสาคัญแต่มิติเศรษฐกิ จ มาเป็ นการ
คานึงถึงสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะการสร้ างเกียรติภมู ิใน
ความเป็ นชาติ (Dignity of Nation) เพื่อให้ คนไทยมีความ
เข้ าใจในประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรมของชาติ ไทยมี
จิตสานึกและตระหนักในคุณค่าความเป็ นไทย ทุ่มเทกาลัง
กายใจเพื่อประโยชน์สขุ ของประเทศชาติ
ทักษะชี วิต (Life Skills) เป็ นเป้าหมายประการ
หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพคนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก
ทักษะชีวิตเป็ นความสามารถเชิงสังคมที่จะช่วยให้ บคุ คล
สามารถเผชิญสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรี ยมพร้ อมสาหรับการปรับตัว
ในอนาคต ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิตเป็ นความสามารถ
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ในการน ากระบวนการต่ า งๆ ไปใช้ ในการด าเนิ น
ชี วิ ต ประจ าวัน การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง การเรี ย นรู้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง การทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้ วยการ
สร้ างเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปั ญ หาและความขัด แย้ งต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม การ
ปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ
สภาพแวดล้ อม และการรู้ จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (เข้ าใจใส่ใจ
วัยรุ่น : ออนไลน์)
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการ
ดารงชีวิตให้ แก่นกั เรี ยนเป็ นสิง่ ที่ทกุ โรงเรี ยนดาเนินการอยู่
ตามปกติ แต่ยังขาดรู ปแบบ และการปฏิบัติที่จ ริ งจังทัง้
ระบบที่ชดั เจน เห็นได้ จากพฤติกรรมของคนไทยและหรื อ
เยาวชนไทย มี ค วามเป็ น วัต ถุนิ ยม รั บ เอาค่า นิ ย มและ
วัฒนธรรมต่างชาติอ ย่างขาดการไตร่ ตรองใคร่ ครวญที่ดี
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ขาดความสมดุลด้ านจิตใจ ขาดความรู้ ความเข้ าใจใน
แก่นแท้ ของการพัฒนาคุณภาพชี วิตตนเอง สังคมเกิ ด
ความเสื่อมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น ไม่ประมาณตน
ฟุ่ มเฟื อย ขาดระเบียบวินยั ขาดความรับผิดชอบ ไม่ชอบ
การทางานเป็ นทีม ขาดการวางแผนในการทางาน ไม่ตรง
ต่อเวลา คานึงถึงแต่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ดังนันจึ
้ งทาให้ เกิดปั ญหาและมีแนวโน้ มจะเพิ่ม
มากขึ ้นในทุกขณะ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. วิเคราะห์ลกั ษณะ
อุป นิ สัย คนไทยที่ เ ป็ น อุป สรรคต่ อ การพัฒ นาประเทศ:
ออนไลน์) ประกอบกับในโลกยุคสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ยุค
แห่งการเปลีย่ นแปลง โรงเรี ยนต้ องปรับกระบวนทัศน์และ
เปลี ่ย นวิ ธี ก ารท างาน เพื่ อ ก้ า วสู่ส ัง คมฐานความรู้
(Knowledge Base Society) อีกทังในการบริ
้
หารราชการ
แนวใหม่ที่ หน่วยงานราชการต้ อ งพัฒนาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญให้ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยยึด
หลัก การบริ ห ารราชการตามพระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ที่ ว่า ส่ว นราชการมี ห น้ า ที่ พัฒ นาความรู้ ในส่ว น
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ราชการเพื่อให้ มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ อย่าง
สม่าเสมอ ฯลฯ โรงเรี ยนเป็ นส่วนราชการที่เป็ นหน่วยงาน
ทางการศึ ก ษาและเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู้ ที่ มี
ความสาคัญในการจัดการความรู้ จึงต้ องปรับบทบาทให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัวและสังคมโลก
(ธงชัย ปิ่ นทอง 2548: 74)
ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเพื่อพัฒนารู ปแบบการ
จัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ที่ได้ ศึกษาทังแนว
้
ทางการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก
เพราะรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาที่ ดี เ ป็ นแนวทางหรื อ
วิธีการในการดาเนินการไปสูเ่ ป้าหมายภายใต้ บริ บทหรื อ
สภาพที่เป็ นจริ ง ดังนันรู
้ ปแบบการจัดการศึกษาที่ได้ จะ
เป็ นประโยชน์ ต่อการเสริ ม สร้ างทัก ษะชี วิต ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี การและกระบวนการจั ด
การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างทั ก ษะชี วิ ต ของนัก เรี ย นใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา
2. เพื่ อ สร้ างรู ป แบบการจัด การศึก ษาเพื่ อ
เสริ มสร้ างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างทักษะชีวิต
ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 5 ด้ าน คือ
1) การบริ หารจัดการ
2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
สถานศึกษา
ทักษะชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
5 ด้ าน คือ
1) ความยืดหยุน่ และการปรับตัว
2) การริเริ่มและกากับดูแลตนเองได้
3) สังคมและทักษะข้ ามวัฒนธรรม
4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ รายละเอียด ดังนี ้
การศึกษาระยะที่ 1
เป็ นการศึกษาที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ร่ วมกับ การศึกษา
แบบพหุกรณี (Multi case Study ) โดยมีขนตอนการศึ
ั้
กษา
3 ขันตอน
้
คือ
1) ศึกษาวิธีการและกระบวนการจัดการศึกษา
เพื ่อ เสริ ม สร้ างทัก ษะชี ว ิต ของนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาและทัก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 โดย
การศึก ษาเอกสารหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั น้
พื ้นฐาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง องค์ประกอบในการจัด
การศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน
2) ศึก ษาพหุก รณี จ ากโรงเรี ย นประถมศึก ษา
ต้ นแบบ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรี ยน จานวน

รูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้ างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

3 แห่ง โดยมีเ กณฑ์ คัดเลือก คือ (1) เป็ นโรงเรี ยนที่เปิ ด
สอนระดั บ ประถมศึ ก ษา ในสั ง กั ด คณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2) เป็ นโรงเรี ยนรัฐ จัดการเรี ยนการ
สอนในระบบโรงเรี ยน (3) เป็ นโรงเรี ยนที่ได้ รับรางวัลและ
มี ผ ลงานเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ ด้ านการบริ หารจัดการศึ กษา ที่
เสริ มสร้ าง ทักษะชีวิตและการทางานของนักเรี ยน
3) ตรวจสอบองค์ ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ย่อยของการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของ
นัก เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึก ษา โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จานวน 7 คน
กลุ่ มตั ว อย่ าง ได้ แก่ ผู้ บริ หารสถานศึ ก ษาคณะครู
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน
10 คน ในสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยทาการศึกษา วิธีการ
และกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิต
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
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เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสังเกต ใช้ สงั เกตข้ อมูลสารสนเทศในการ
จัด การศึ ก ษา การจัดสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ย นการจั ด
บรรยากาศในห้ องเรี ยน รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนของครู เก็ บ ข้ อ มูลโดยใช้ ก ารสัง เกตแบบไม่ มี
ส่วนร่วม
2. แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึก ใช้ สัมภาษณ์ ก ารจัด
การศึก ษาเพื ่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะชี ว ิ ต ของนัก เรี ย น
กิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะชีวิตของนักเรี ยนวิธีดาเนินการ
พัฒนาโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนให้
ประสบผลสาเร็ จ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ และการขยาย
ผลเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชี วิตของนักเรี ยนสู่สถานศึกษา
และชุมชนโดยสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา
3. การวิ เ คราะห์ เ อกสาร ได้ แก่ แผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมิน
คุณ ภาพภายนอก รายงานการประชุม คณะกรรมการ
สถานศึกษา รายงานการประชุมประจ าเดือ น เอกสาร
ประจ าห้ อ งเรี ย น และเอกสารการประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา
4. แบบประเมินความเหมาะสมและเป็ นไปได้
ขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
การศึกษาระยะที่ 2
เป็ น การพัฒ นารู ป แบบการจัด การศึก ษาเพื่ อ
เสริ มสร้ างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาโดย ผู้วิจยั พัฒนาร่างรูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยการนาองค์ประกอบหลัก
และองค์ ป ระกอบย่ อยที่ สังเคราะห์ แ ละได้ ประเมิ นโดย
ผู้เชี่ยวชาญมายกร่ างรู ปแบบ จากนันพั
้ ฒนาร่างคู่มือการ
ใช้ รู ปแบบฯ นาร่ า งรู ป แบบฯ และคู่มือ การใช้ รู ปแบบฯ
ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิป ระเมิน ความถูก ต้ อ งเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ ประโยชน์ของรู ปแบบฯ
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กลุ่ มตั ว อย่ าง คื อผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค ว า มรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
ชีวิตของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนประถมศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา ผู้บริ หารการศึกษา นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และครูผ้ สู อนในโรงเรี ยนประถมศึกษารวม 7 คน
เครื่ องมือในการวิจัย เป็ นแบบประเมินความสอดคล้ อง
ระหว่ า งเนื อ้ หาและประสิ ท ธิ ผ ลของรู ปแบบการจั ด
การศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชี วิต โดยพิจารณา ความ
ถูกต้ อง เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของร่ าง
รูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น และคูม่ ือการใช้ รูปแบบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะที่ 1 โดยการ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยน 2)นาเครื่ องมือแบบ
สัมภาษณ์ เชิงลึก และแบบสังเกต ลงพืน้ ที่ภาคสนามเพื่อ
จัดเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ นาข้ อมูลที่ได้ มาทาการตรวจสอบ
ข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ด้ วยการหา
ข้ อ สรุ ป และความสอดคล้ อ งของข้ อ มูล เพื ่ อ น ามาเป็ น
องค์ป ระกอบหลักและองค์ ประกอบย่อยของรู ปแบบแล้ ว
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ของ
องค์ ประกอบหลักและองค์ ประกอบย่อยโดยผู้เชี่ ยวชาญ
จานวน 7 คน
ระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนือ้ หา (Content Analysis) ด้ วยการหลอมรวมประเด็น
ข้ อมูลความคิ ดเห็ น และใช้ ค่า เฉลี ่ย (Mean) และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 7 คน
ผลการวิจัย
1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ าง ทักษะชีวิตของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา มีวิธีการ กระบวนการ
ในการเสริ มสร้ างทักษะชีวิตประกอบไปด้ วย 5 ด้ าน คือ
1) การบริ หารจัดการ 2) หลัก สูต รและการจัด การเรี ย น
การสอน 3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน 4) ครู และบุคลากร
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ทางการศึก ษา และ 5) สภาพแวดล้ อ มทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2. รู ปแบบการจัด การศึก ษาเพื่ อเสริ มสร้ าง
ทัก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ของนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้น ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ
คือ 1) หลักการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 4) พฤติกรรม
บ่งชีท้ กั ษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา 5) กลไกการดาเนินการ 6) การดาเนินการ
7) การประเมินผล และ 8) เงื่อนไขความสาเร็ จ
3. คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบฯ มี ส าระส าคัญ ดังนี ้
ตอนที่ 1 บทนา ตอนที่ 2 องค์ประกอบของรู ปแบบ ได้ แก่
หลักการ เป้าหมาย จุดหมาย พฤติกรรมบ่งชี ้ทักษะชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา กลไก
ดาเนิน การ การดาเนินการ การประเมินผล และเงื่อนไข
ความสาเร็ จ และ ตอนที่ 3 เกณฑ์การประเมินรู ปแบบ ซึ่ง
คู่มือการใช้ มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ
อภิปรายผล
1. โรงเรี ยนประถมศึกษามีการจัดการศึกษา
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะชี วิตของนักเรี ยนอยู่แล้ ว แต่ส่วนมาก
จะเป็ น เพียงกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรี ยนการสอน อาจเป็ นเพราะว่าการพัฒนาทักษะ
ชี วิ ต ได้ ก าหนดไว้ ใ นหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้
พื ้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ ให้
ผู้เรี ยนพัฒนาตนเองในด้ านความรู้ ทักษะและเจตคติใน
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น การคิ ด วิ เ คราะห์
ตัด สิน ใจและแก้ ไขปั ญ หา การจัด การกับ อารมณ์ แ ละ
ความเครี ยด และการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพื่อการ
ปรับตัว การป้องกันตนเองในสถานการณ์ ต่างๆ จัดการกับ
ชีวิตตนเองได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่กาหนดให้ ทกั ษะชีวิตเป็ นสมรรถนะสาคัญที่ผ้ เู รี ยนทุกคน
พึงได้ รับการพัฒนา โดยสถานศึกษาต้ องจัดการศึกษาให้
ผู้เรี ยนมีคุณภาพตามตัวชีว้ ดั มาตรฐานการเรี ยนรู้ ทัง้ 8
สาระการเรี ย นรู้ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ต าม

เจตนารมณ์ ข องหลัก สูต ร ดัง เช่ น งานวิ จัย ของ ชุลี พ ร
ดัดงาม (2554:91) ได้ ศึกษาความสามารถการใช้ ทกั ษะ
ชี วิ ต ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 โรงเรี ย นอั ส สัม ชั ญ แผนกประถม
ผลวิจยั พบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวติ
ในภาพรวมและรายด้ า นค่อนข้ า งสูง และงานวิ จัย ของ
สุภาพร นกเจริ ญ (2550:67) ได้ ศกึ ษาการใช้ กิจกรรมกลุม่
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิ ต ด้ า นการเผชิ ญ กับ อารมณ์ ข อง
เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึง จังหวัด
ชลบุรี พบว่า เพิ่มขึ ้นทุกด้ าน และราณี วงศ์คงเดช (2549 :
112) ได้ ศึกษาผลของการประยุกต์ ใ ช้ ก ระบวนการสร้ าง
เสริ มทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกัน
การดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น หลังการทดลองพบว่า กลุม่ ทดลองมีทกั ษะชีวิต
และพฤติกรรมดีขึน้ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติกว่าก่อ น
การทดลองเกือบทุกด้ าน ส่วนวาสิณี ชุ่มกิ่ง (2549 : 59)
ได้ ศึก ษาผลของกิ จกรรมกลุ่ม ที่ มีต่อทักษะชี วิตด้ านจิ ต
พิ สัย ของนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้ าน
โนนม่วง จังหวัดขอนแก่น พัฒนาทักษะชีวิตด้ านจิ ตพิสยั
ประกอบด้ วย ความตระหนักรู้ในตนเอง ความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม พบว่า หลังทดลองกลุม่ ทดลองมีคะแนนทักษะชีวิต
ด้ านจิตพิสยั สูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เป็ นต้ น
จากการสังเคราะห์วิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะชีวิตของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรี ยนต้ นแบบที่พบว่า มีวิธีการ 5 ด้ าน คือ ด้ านการ
บริ หารจัดการ ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ด้ านครู และบุคลากร
ทางการศึ กษา และด้ านสภาพแวดล้ อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึก ษา เพราะว่า การจัด การศึก ษาเป็ น
กระบวนการอย่า งเป็ น ระบบโดยมี เ ป้ า หมาย คื อ การ
พัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้ านไม่ว่าจะเป็ นด้ านร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติ
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ปฏิบตั ิฯลฯ การจัดการศึกษามีหลายรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ น
การจัดการศึกษาในสถานศึกษานอกสถานศึกษา ตาม
อัธยาศัย การจะดาเนินการอย่างใดวิธีการใดย่อมขึน้ กับ
ความเหมาะสม บริ บทตามสภาพจริ ง ดังนันการจั
้
ดการศึกษา
จึง จาเป็ น ต้ อ งดาเนิน ไปอย่า งต่อ เนื่อ ง มีบ ุค คลและ
หน่ว ยงานที ่รั บ ผิด ชอบเข้ า ร่ ว มดาเนิน การมีรู ป แบบ
ขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการมีทรัพยากรต่างๆ สนับสนุนและ
ต้ องมี ก ระบวนการประเมิ น ผล การจั ด การศึ ก ษาที่
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ด้วย สอดคล้ องกับวิจารณ์ พานิช
(2555 : 2-3) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็ น
เพื่อในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ
มาตรฐานศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรี ยน
การสอน การพัฒนาอาชี พและสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
จะต้ องสอดคล้ องกับระบบสนับสนุนการผลิตที่ก่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรี ยนในปั จจุบนั และ
งานวิจัยของจรี พร นาคสัมฤทธิ์ (2555 : 78) ได้ ศึกษา
กระบวนการบริ หารโรงเรี ยนทางเลือกตามแนวคิ ดการ
บริ ห ารที่ เ น้ นความเป็ น มนุษ ย์ แ ละแนวคิ ด การศึ ก ษา
มนุษยนิยม ผลการวิจยั พบว่า สภาพที่พงึ ประสงค์ของการ
บริ หารโรงเรี ยนทางเลือกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปั จจุบนั
ทุกเรื่ อง โดยแนวคิดการบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ มี
ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม ความ
ต้ อ งการจ าเป็ น ในแนวคิ ด การบริ ห ารที่ เ น้ น ความเป็ น
มนุษ ย์ คือ ความอยู่ร อด ความพอเพียงโลก และความ
ยั่ง ยื น และแนวคิ ด การศึก ษามนุษยนิ ย มคื อ การรั บ ใช้
สังคมและการยอมรับนับถือตนเองและผู้อื่น ในโรงเรี ยน
ทางเลื อ กกรณี ศึ ก ษามี ผ ลด้ านการวางแผนที่ ใ ห้
ความสาคัญกับเรื่ อ งความอยู่ร อด ความพอเพีย ง โลก
และความยัง่ ยืน การดาเนินการโดยให้ ครู บุคลากร และ
ผู้ เกี่ ย วข้ องในชุ ม ชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
การศึกษาที่เน้ นมนุษย์และประเมินผลการบริ หารงานด้ วย
การให้ คุณค่าแก่ค รู และให้ ครู นาศักยภาพตนออกมาใช้
เพื่อจัดการเรี ยนการสอนแก่ผ้ เู รี ยน ประเมินผลผู้เรี ยนด้ วย
วิธีการที่ หลากหลายมีความยืดหยุ่น ตรงกับการพัฒนา
ผู้เรี ยนอย่างเต็มตามศักยภาพ ส่วน นริ ศรา จริ ยะพันธ์
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(2555:90) ได้ ศึ ก ษาการจั ด การเรี ยนการสอนแ ละ
ประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นทางเลือ กผลการศึก ษาพบว่า
โรงเรี ยนทางเลือกทุกโรงเรี ยนมีลกั ษณะการจัดการเรี ยน
การสอนที่ มุ่ง เน้ น ผู้เ รี ย นเป็ น สาคัญ โดยค านึง ถึ ง ความ
แตกต่างด้ านศักยภาพของผู้เรี ยนแต่ละคน การเรี ยนรู้ผา่ น
การลงมื อ ท าและการจัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม ทัก ษะอย่า ง
หลากหลาย แต่การจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกัน คือ
การจัดเนือ้ หาสาระการเรี ยนรู้ รู ปแบบการจัดกิจกรรม
และวิธีการประเมินผลผู้เรี ยน
2. ผลการสร้ างรู ป แบบการจัดการศึก ษา
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา พบว่า รู ปแบบมี 8 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) หลักการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 4) พฤติกรรมบ่งชี ้
ทัก ษะชี วิต ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา 5) กลไกการดาเนินการ 6) การดาเนินการ
7) การประเมินผล และ 8) เงื่อนไขความสาเร็ จ สอดคล้ อง
กับสมาน อัศวภูมิ (2550: 83-84) ได้ กาหนดกรอบในการ
วิเคราะห์รูปแบบออกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ 1) บริ บทของ
รู ป แบบ 2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ 3) หลัก การของ
รู ป แบบ 4) องค์ ป ระกอบหลัก ของรู ป แบบ และ 5) การ
ประเมินผลรู ปแบบ ส่วน ธีระ รุ ญเจริ ญ (2550 : 162-163)
ได้ เสนอองค์ประกอบของรู ปแบบไว้ 6 องค์ประกอบ คือ 1)
หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 3) ระบบ
และกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดาเนินงานของรู ปแบบ 5) แนว
ทางการประเมินผลรู ปแบบ และ 6) เงื่ อนไขของรู ปแบบ
ส่วนคู่มือการใช้ รูปแบบมีสาระสาคัญประกอบด้ วย 3 ตอน
ดังนี ้ ตอนที่ 1 บทนา ตอนที่ 2 องค์ประกอบของรู ปแบบ
ได้ แก่ หลักการ เป้า หมาย จุด หมาย พฤติก รรมบ่งชี ้
ทัก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ของนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา กลไกดาเนินการ การดาเนินการ การประเมินผล
และเงื่อนไขความสาเร็ จ และตอนที่ 3 เกณฑ์การประเมิน
รูปแบบ ซึง่ คูม่ ือการใช้ มีความเหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะรู ปแบบได้ ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบยืนยันโดยผู้เชี่ ยวชาญ จากนัน้ จึ ง
นามาจัดทาเป็ นคู่มือโดยเน้ นการนาไปใช้ ให้ สะดวกและ
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เกิ ด ผลต่อ การพัฒนาอย่างแท้ จริ ง ดั่งเช่น งานวิ จัย ของ
สุมนา พุ่มประพาฬ (2549 : 62) ได้ ศึกษารู ปแบบการ
บริ หารที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผลการ
ทดลองใช้ รู ปแบบการบริ หารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
สถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พบว่า ผู้ป ฏิบัติ งานมีค วามพึง
พอใจในภาพรวมของรูปแบบการบริ หารที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานอยู่ใ นระดับ มาก ส่ว นรายด้ า น
พบว่า ด้ านประโยชน์ต่อผู้บริ หารมีค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจ มากกว่าด้ านอื่น และผลการประเมินรู ปแบบการ
บริ หารที่มีประสิทธิ ภาพในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานพบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้ วยกับรู ปแบบการบริ หารที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในสถานศึ กษาขัน้ พื น้ ฐานมี ค่าดัชนี ความ
สอดคล้ อง (IOC) ระหว่าง 0.71 – 1.00 ทุก ๆ ด้ าน สอดคล้ อง
กับสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549 : 88) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
รู ป แบบเครื อข่ายความร่ ว มมือ ทางวิ ชาการเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานขนาดเล็ก
มีขนตอนในการสร้
ั้
างและพัฒนารู ปแบบ ดังนี ้ 1) ศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบ 2) สร้ างรูปแบบ โดยการจัดทาร่ าง
รูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของ
รู ปแบบ ปรั บปรุ งรู ปแบบ จัดท าคู่มื อการด าเนิ นการตาม
รู ปแบบ ประเมิ นความเหมาะสมของคู่มื อ 3) ทดลองใช้
4) ประเมินผลการใช้ รูปแบบ นอกจากนี ้ เพชริ น สงค์ประเสริ ฐ
(2550 : 114-116) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการ
บริ ห ารงานวิ ช าการโดยยึ ด หลัก การท างานเป็ น ที ม ใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีขนตอนในการสร้
ั้
างและพัฒนา
รู ป แบบ ดัง นี ้ 1) ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการบริ ห ารงาน
วิ ช าการ 2) สร้ างรู ป แบบโดยการจั ด ท าร่ า งรู ป แบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบ
ปรับปรุ งรู ปแบบ จัดทาคู่มื อการดาเนินการตามรู ปแบบ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 3) ทดลองใช้ รูปแบบ
4) ประเมินผลการใช้ รูปแบบ

ข้ อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั ขอเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบสาคัญของทักษะชีวิตในการ
จัดการศึก ษาเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะชี วิต ของนักเรี ย นใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้บริ หารและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียควรมีการ
วางแผนให้ ชดั เจน และศึกษาคูม่ ือการใช้ รูปแบบให้ เข้ าใจ
อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะส่งผลให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะชีวิต และ
สถานศึกษามีพฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็ นผู้มีบทบาท
มากที่สดุ ในการพัฒนาทักษะชีวิต ดังนันควรมี
้
การอบรม ให้
ความรู้ความเข้ าใจและตระหนักถึง การนารูปแบบไปใช้ ใน
การเรี ยนการสอน ตามองค์ ประกอบของคู่มือรู ปแบบทัง้ 8
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลักการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย
4) พฤติกรรมบ่งชี ้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนประถมศึกษา 5) กลไกการดาเนินการ 6) การ
ดาเนินการ 7) การประเมินผล และ 8) เงื่อนไขความสาเร็ จ
และสามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรี ยนได้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัย
ควรศึ ก ษาในเรื่ อ งการจัด กิ จ กรรมพัฒ นา
ผู้เรี ยนที่สามารถเสริ มสร้ างทักษะชี วิตในศตวรรษที่ 21
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551
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