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บทคัดยอ:
  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สาํหรบันกัเรยีนกลุมชนชาติพนัธุ ตาํบลเชียงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ศกึษานเิทศก    

ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ครูประจําชั้นระดับ

มธัยมศกึษาตอนตน จาํนวน 62  คน และนกัเรยีนหวัหนาเผา  ระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จํานวน 10 คน      

รวมทั้งสิ้นจํานวน 72 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   

มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .888  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

(2) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวาการจัดการ

ทกัษะชีวติของศูนยพฒันาคุณภาพการศึกษาสําหรับนกัเรียนกลุมชนชาติพนัธุ ตาํบลเชียงดาว จงัหวัดเชยีงใหม 

ผูตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็วา โดยรวมมกีารดาํเนนิการมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา การจดัการ

ดานการวางแผนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดการดานการควบคุม มีคาเฉล่ียต่ําสุด เม่ือพิจารณา

แตละดานของทักษะชีวิต พบวา ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  ขอการจัดการดาน    

การวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงสุด สําหรับดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค ขอการ

จัดการดานการควบคุม มีคาเฉล่ียตํ่าสุด โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจาการสัมภาษณ ดังน้ี (1) การจัดการ      

ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น พบวา นักเรียนไดรับการสอนการตระหนักและเห็น    

คุณคาในตัวเองและผูอื่น จากการเรียนการสอนที่ครูสอดแทรกในช่ัวโมงเรียน และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
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(2) การจัดการดานการคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค พบวา นักเรียนเปนชนเผา               

มีความหลากหลายชาติพันธุ มีความแตกตางทางวัฒนธรรม ไมกลาแสดงออก ไมกลาตัดสินใจ ไมสามารถ

แกปญหาได การจัดแหลงเรยีนรูภายในโรงเรียนยงัมไีมเพยีงพอ สถานท่ีในการจัดกจิกรรมมีนอย สือ่ อปุกรณ 

สําหรับการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ รวมถึงสื่อและเทคโนโลยีในการสืบคนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน (3) 

การจัดการดานการจัดการกับอารมณและความเครียด พบวา ควรมีการปรับเปล่ียนบรรยากาศในการเรียน

การสอน โดยการพานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก และควรลดกิจกรรมหนาเสาธงลง ครูควรให

คําปรึกษา แนะแนว และเปนกันเองกับนักเรียน  (4) การจัดการดานการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น พบวา 

การเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และการทํางานรวมกับผูอื่น ทําให

เกิดการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

คําสําคัญ
  การจัดการทักษะชีวิต    นักเรียนกลุมชนชาติพันธุ    ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว

Abstract:
  The research objectives of this research is to investigate the life skills management of ethnic 

group students in Chiang  Dao  Educational Quality  Development  Center,  Chiang  Dao District,                     

Chiang  Mai  Province.  The target group used in this study included supervisors, school administrators, 

head of academic affairs department, heads of  8 learning areas, 62 advisors of lower secondary 

education and 10 ethnic group students.  There were totally 72 people.  The tools used in this   

research comprised (1) 5-rating scale, reliability have .888 and questionnaires analyzed  by           

frequency, percentage, mean and standard deviation and (2)  unstructured interviews analyzed 

by content analysis.  The findings were as follows: according to the life skills management of ethnic 

group students in Chiang Dao Education Quality Development Center, Chiang Dao District, Chiang 

Mai Province, the respondents agreed that the overall  performance was at high level.                            

When      considering each aspect, it was found that  the planning management is in the highest 

level and the controlling management is in the lowest level.  When considering each aspect of life 

skills, it was found that the recognition and self-esteem/other  respectfulness; the planning              

management is in the highest level.  For the aspect of analysis  decision and creative solving of the 

problem; the controlling management is in the lowest level.  The additional details from the interviews 

were as follows: (1) The awareness and self-esteem and others indicated that the students were 

taught to recognize and appreciate themselves and others from learning and teaching intervened 
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by the teachers in the classroom hours and participation in various activities.  (2)  The critical      

thinking and creative problem solving revealed that the students were ethnic with diverse races, 

different culture.  They were unassertive, indecisive and could not solve their problems.  The learning 

resources within the school were not enough.  There were only a few places used for arranging 

activities.  Media and equipment used for arranging activities were not adequate.  In addition, 

searching media and technology were insufficient for the number of students.  (3) The dealing with 

emotions and stress showed that the learning and teaching  atmosphere should be changed by 

taking the students to study from external sources.  The activities in front of the flag should be         

minimized.  The teachers should give advices and guide the students and were friendly to them.  

(4)  The good relationship creation with others revealed that to participate in the school activities, to 

follow the school rules and to work with others affected the good relationship creation with each 

other.

    

Keywords
  Life Skills Management,  Ethnic Group Students,  Chiang Dao Educational Quality                 

Development Center

บทนํา
  การเรียนรูของมนุษย  เปนสิ่งที่มนุษยสามารถเรียนรูไดตั้งแตแรกเกิด และชวยในการพัฒนา           

ทกัษะชีวติ  ซึง่สามารถเรียนรูไดจากการดําเนินชวีติประจาํวนั  เชน การเปลีย่นแปลงของสังคม  หรือจากการมี

ปฏสิมัพนัธกบัคนในครอบครวั เพ่ือน และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของในสงัคม นอกจากนีก้ารเรยีนรูของมนษุยสามารถ

เรยีนรู โดยเกดิจากการรวมกจิกรรมตาง ๆ  เชน งานประเพณ ีงานบญุ การละเลนตาง ๆ   การเลนกฬีา รองเพลง 

อานหนังสือ เปนตน รวมทั้งการอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  เชน การปฏิบัติของผูใหญที่เปนแบบอยางที่ดี เปนตน 

และอาจเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน การอบรม การแนะนํา การลงมือปฏิบัติ การอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ซึ่งการเรียนรูจากการศึกษาเปนการเรียนรูที่สําคัญในชีวิตของมนุษย ที่จะชวยใหมนุษยเกิด       

การพัฒนาในดานตาง ๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา และพัฒนาขีดความสามารถ  

ที่จะดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งอาจกลาวไดวา การศึกษาเปนการเรียน

รูที่ชวยพัฒนาทักษะชีวิตของมนุษย   ทําใหสามารถจัดการและแกไขปญหา  สามารถตัดสินใจ ในส่ิงที่เกิดข้ึน

ในชีวิตของตนเองและในครอบครัวรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถนําความรูไปใชในการปรับตัวใน              

การดําเนินชีวิต เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ภายใตกรอบความดีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ 2553, 7)
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  ในป พ.ศ.  2553 รัฐบาลไดประกาศนโยบายดานการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถใน      

การเรียนรู รกัทีจ่ะเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย มคีวามสนุกกบัการเรียนรู และมีโอกาสไดเรยีนรูนอกหองเรียน

อยางสรางสรรค ประกอบกับสภาพปญหาของประเทศดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา อางอิงจากการทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) โครงการศึกษา

แนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TIMSS) และ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

อยูในระดับตํ่า ซึ่งจะทดสอบในวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และ

สงัคมศึกษา   ดงัน้ัน สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน โดยสํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

จึงไดนํา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ดานการศึกษาของรัฐบาลและสภาพปญหาของ      

การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ผานมา เปนแนวทางในการขับเคล่ือน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนด         

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสถานศึกษาและหนวยงาน              

ที่เกี่ยวของไดนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา, 2553, 5)  ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด            

เปาหมายการพัฒนาผูเรยีนใหมคีณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและมีสมรรถนะ 5 ประการ คอื ความสามารถ

ในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหาความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยี    

  องคประกอบของทักษะชีวิตที่สําคัญท่ีจะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน

ในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตไดกําหนดองคประกอบของทักษะชีวิตที่สําคัญท่ีจะ

สรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับ

อนาคตไว 4 องคประกอบ ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา , 2551, 1)

  1. การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น หมายถึง การรูจักความถนัด ความสามารถ         

จดุเดนจดุดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจกัตนเอง ยอมรับ เหน็คณุคาและภาคภูมใิจ

ในตนเองและผูอื่น มีเปาหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบตอสังคม

  2. การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง การแยกแยะขอมูลขาวสาร 

ปญหา สถานการณรอบตัว วิพากษวิจารณและประเมินสถานการณรอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูล                

ที่ถูกตอง  รับรู ปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก และตัดสินใจ แกปญหาในสถานการณตางๆ                   

อยางสรางสรรค

  3. การจัดการกบัอารมณและความเครยีด หมายถงึ ความเขาใจและรูเทาทนัภาวะอารมณของบุคคล 

รูสาเหตุของความเครียด รูวิธีการควบคุมอารมณและความเครียด รูวิธีผอนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณไมพึงประสงคไปในทางที่ดี
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  4. การสรางความสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น หมายถึง การเขาใจมุมมอง อารมณ ความรูสึกของผูอื่น 

ใชภาษาพูดและภาษากาย เพ่ือสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง รับรูความรูสึกนึกคิดและความตองการ    

ของผูอื่น วางตัวไดถูกตอง เหมาะสมในสถานการณตางๆ ใชการสื่อสารที่สรางสัมพันธภาพที่ดี สราง             

ความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

  ทัง้น้ีจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจัดการทักษะชีวติ เชน ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบใชเทคนิค

คาํถามเพ่ือพฒันาทกัษะดานการคิดวเิคราะหของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 โรงเรียนบานปงนก ผลการวจิยั

พบวา นักเรียนเห็นดวยมากท่ีสุดกับบทบาทของครูที่ใชเทคนิคคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดคิดมากกวา

บทบาทครูในการใหขอมูลความรูแกนักเรียนทุกคร้ังเม่ือนักเรียนสงสัย  นักเรียนเห็นดวยกับบรรยากาศ             

การเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบใชเทคนิคคําถามเพื่อพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห นักเรียนเห็น

ดวยกับกจิกรรมการเรียนรูนกัเรียนมีทกัษะการคิดจาํแนก แยกแยะขอมลูไดดขีึน้ (พมิพร ไตรยานุภาพ, 2552)  

นอกจากนีย้งัมงีานวิจยัทีศ่กึษาผลของการใชกจิกรรมแนะแนวเพือ่พฒันาทักษะชีวติดานตระหนกัรูในตนเอง

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา   ป ที่ 6 จํานวน 20 คน แบงออกเปนกลุมทดลองจํานวน 10 คน และกลุมควบคุม

จาํนวน 10 คน ผลการวิจยัพบวา หลงัการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนทักษะชีวติดานความตระหนักรูในตนเอง

เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตดาน       

ความตระหนักรูในตนเอง เพ่ิมขึน้กวากลุมควบคมุ อยางมีนยัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 (รุงทวิา โพธ์ิใต, 2552 ) 

ยิ่งไปกวานั้นจากงานวิจัยของ อรัญญา  ชุติมา (2552)  ที่ศึกษาการจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียน 

นันทชาติเกรด สคูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา การจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนตาม

ทักษะ 9 ดาน นักเรียนไดรูจักและเขาใจตนเอง รูจักแสวงหาขอมูล ความรู รูจักคิด รูจักแกปญหาและ                

รูจักตัดสินใจ รูจักสื่อสารและสรางความ สัมพันธกับผูอื่น  สามารถจัดการกับชีวิตประจําวัน ทํางานเปนทีม 

การปรับตัว มีวิสัยทัศน กลาเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทุกองคประกอบของทักษะชีวิต เปนความรูประสบการณ        

จากกระบวนการทักษะชีวติท่ีมคีณุคาตอการนําไปใชในการดําเนินชีวติประจําวันและเปนเปาหมายการสราง

เด็กและเยาวชนใหเปนอนาคตที่ดีของประเทศ

  โรงเรยีนในศนูยพฒันาคณุภาพการศกึษา ตาํบลเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  3   (2557, 15) เปนกลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปดทํา     

การสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียน     

เจาฟาอุบลรัตน  โรงเรียนศีลรวี  โรงเรียนบานเชียงดาว  และโรงเรียนชุมชนบานวังจอม  โดยมีนักเรียนใน            

ความดูแลหลายกลุมชาติพันธุ ไดแก  เผา ปกาเกอะญอ อาขา  มง  ลีซู  ลาหู  ดาราอั้ง   เมี่ยน  ไทยใหญ   

ละวาและพื้นราบ  จากรายงานการประชุมวิชาการของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว             

(ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว, 2557, 4) พบวา โรงเรียนไดมีการพัฒนาตามนโยบาย             

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  3 ในการดําเนินการพัฒนานักเรียนท่ีมี            

ความหลากหลายชาติพันธุ แตยังพบปญหาในเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าเนื่องจากนักเรียนขาดทักษะ   
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ในการอานและเขียนภาษาไทย  ทําใหสงผลตามมา คือ นักเรียนขาดทักษะชีวิต  ไมสามารถคิดวิเคราะห        

ตดัสนิใจและแกปญหาอยางสรางสรรคได  ดงัน้ัน ทางศูนยพฒันาคุณภาพการศึกษาฯ  จงึไดขอความรวมมือ

ใหแตละโรงเรยีนในศนูยพฒันาคณุภาพการศกึษารวมกนัหาแนวทางปรบัปรงุและแกไข เพือ่ใหนกัเรยีนมกีาร

พัฒนาทักษะชีวิตใหดีขึ้น

  จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สําหรับนักเรียนกลุมชนชาติพันธ ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วา มีการจัดการทักษะ

ชวีติของนกัเรยีนกลุมชนชาตพินัธุอยางไร  เพ่ือเปนแนวทางในการนาํไปวางแผนในการพฒันาทกัษะชวีติของ

นักเรียนกลุมชนชาติพันธุ ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตําบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงคของการวิจัย
  เพ่ือศกึษาการจดัการทกัษะชวีติของศูนยพฒันาคณุภาพการศึกษาสําหรับนกัเรยีนกลุมชนชาติพนัธุ 

ตําบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย  ประกอบดวยศึกษานเิทศก  ผูบรหิารสถานศึกษา  หวัหนาฝายวชิาการของโรงเรยีน  

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูประจําชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนหัวหนาเผา

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตนของโรงเรยีนเจาฟาอุบลรัตน  โรงเรียนศลีรว ี โรงเรียนบานเชยีงดาว  และโรงเรยีน

ชุมชนบานวังจอม รวมทั้งสิ้น จํานวน 72  คน ในปการศึกษา  2558  

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   คือ แบบสอบถาม ซึ่งตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดย                

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน และนําไปทดลองใชกับโรงเรียนในอําเภอนอกศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม มคีาความเชือ่ม่ันโดยรวมเทากบั .888  และแบบสัมภาษณแบบไมมโีครงสราง  

  3. การวิเคราะหขอมูล  แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ        

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  สวนการสมัภาษณ วเิคราะหขอมลูโดยการจัดหมวดหมูสรปุเปนขอคนพบในประเดน็

แตละดาน 

ผลการวิจัย
  1.  การจดัการทกัษะชวีติของศนูยพฒันาคณุภาพการศกึษา สาํหรบันกัเรยีนกลุมชนชาติพนัธุ      

ตาํบลเชียงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็วา ศนูยพฒันาคณุภาพ

การศึกษา มีการดําเนินการมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญมีการดําเนินการมาก โดยขอที่มี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ  ดานการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น มีการดําเนินการมาก  และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด        

คือ ดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค มีการดําเนินการปานกลาง ซึ่งโดยสรุปผล   

ในแตละดาน ดังนี้
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   1.1 ดานการตระหนักรู และเห็นคุณคาในตนเองและผู อื่น พบวา โดยรวมผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเหน็วา มกีารดําเนินการมาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมกีารดาํเนนิการ

มาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีนโยบายมุงพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง   

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 มีการดําเนินการมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ                 

ครูแสวงหา เวทีการแขงขัน/การแสดงความสามารถ ที่สรางคุณคาใหกับผูเรียน มีการดําเนินการปานกลาง

   1.2 ดานการคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหา อยางสรางสรรค พบวา โดยรวมผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินการปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี          

การดําเนนิการปานกลาง โดยขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื โรงเรียนจัดทาํคูมอืประเมนิคณุภาพผูเรียน มกีารดาํเนนิการ

มาก สวนขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ คอื ครไูดรบัการนเิทศเกีย่วกบัการสอดแทรกกระบวนการคดิวเิคราะหเขาไปใน

กิจกรรมการเรียนการสอน มีการดําเนินการปานกลาง

   1.3 ดานการจัดการกับอารมณและความเครียด พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมี     

ความคิดเห็นวา มีการดําเนินการมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีการดําเนินการมาก                  

โดยขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื โรงเรียนวางแผนจัดกจิกรรมทัศนศึกษา /กฬีาสี ใหผูเรียน เพือ่ใหรูจกัสรางความสุข

ตอตนเองและ   ผูอื่น มีการดําเนินการมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูแนะนําใหผูเรียนรูจักสํารวจ         

และประเมินอารมณความเครียดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตนเอง มีการดําเนินการปานกลาง

   1.4 ดานการสรางสัมพันธภาพท่ีดกีบัผูอืน่  พบวา โดยรวมและรายขอ  ผูตอบแบบสอบถาม      

มคีวามคดิเหน็วา มกีารดาํเนินการมาก โดยขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ครสูงเสรมิใหผูเรยีนมโีอกาสในการทาํงาน

รวมกบัผูอืน่ สวนขอท่ีมคีาเฉล่ียต่ําสดุ คอื ครูประเมินผูเรยีนจากการสังเกตในขณะท่ีผูเรยีนปฏิบตักิจิกรรมแลว

บันทึกลงในแบบสรุปพฤติกรรมทักษะชีวิตของผูเรียน

  2. การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนาฝายวิชาการ  ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะห

ขอมลูจากแบบสอบถามการจัดการทักษะชีวติของศูนยพฒันาคุณภาพการศึกษาสําหรับนกัเรียนกลุมชนชาติพนัธุ 

ตาํบลเชียงดาว  จงัหวัดเชยีงใหมมาชีแ้จงใหกบัผูใหสมัภาษณรบัทราบวา โดยรวมพบวา มกีารดาํเนนิการมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการคิดสรางสรรค ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค                               

มกีารดาํเนนิการปานกลาง โดยผูใหสมัภาษณแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิ ดงันี ้นกัเรียนเปนชนเผามคีวามหลากหลาย

ชาติพนัธุ มคีวามแตกตางทางวฒันธรรม  ความหลากหลายดานการใชชวีติและภาษา มพีืน้ฐานการดาํรงชวีติ

ทีแ่ตกตางกนั สวนใหญจะใชภาษาเผาในการส่ือสาร จงึสงผลตอการเรียนรูทาํใหมีปญหาดานการคดิสรางสรรค 

ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการอานและการเขียนภาษาไทยไมได รวมทั้ง

กรอบประเพณีวัฒนธรรมของเผาท่ีทําใหนักเรียนไมกลาคิดกลาแสดงออก เน่ืองจากพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต

ไมมกีารแขงขันไมมรีะเบียบวินยั ขาดความรับผดิชอบ ขาดความกระตือรือรน ขาดความเอาใจใสตอการเรียน   

ผูปกครองบางคนพูดภาษาไทยไมได ตองใชนักเรียนเปนลามในการส่ือสารระหวางครูกับผูปกครอง มี            

ความหลากหลายในการเลีย้งดูบตุร ไมมเีวลาใหบตุรเพราะมฐีานะยากจน มุงทาํงานหาเงนิ   นอกจากนี ้ครูผูสอน
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ยังใชวิธีสอนแบบครูเปนศูนยกลาง  ขาดความตระหนักในจรรยาบรรณครู ไมมีความถนัดดานเทคโนโลยี      

ภาระงานของครมูมีากเกินทัง้งานในโรงเรยีนและการอบรมประชุมนอกสถานท่ีทาํใหกจิกรรมการเรียนการสอน

ไดไมครบตามหลักสูตร มีการนิเทศที่ยังเปนแบบพึ่งพา เพื่อนชวยเพื่อน  สวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมได

มีการติดตามอยางตอเน่ือง หลังจากการจัดกิจกรรมไมไดมีการประเมินทันที ทําใหเห็นผลสะทอนไมชัดเจน 

ไมสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุง  สวนการจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนยังมีไมเพียงพอ  สถานท่ีในการจัด

กิจกรรมมีนอย  สื่อ อุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ  รวมถึงสื่อและเทคโนโลยีในการสืบคน          

ไมเพียงพอตอจํานวนนกัเรียน     

  3. การสัมภาษณนักเรียนหัวหนาเผา ผูสัมภาษณทําการสัมภาษณ เพื่อใหนักเรียนหัวหนาเผา      

แสดงความคิดเห็นในแตละดานเกี่ยวกับการจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับ

นักเรียนกลุมชนชาติพันธุ ตําบลเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม  สรุปผลการสัมภาษณ ดังนี้ พบวา จากการเรียน

การสอนที่ครูสอดแทรกในช่ัวโมงเรียน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน แตนักเรียนบางคน ยังไมกลา 

ขีอ้าย รวมท้ังนกัเรยีนสวนใหญเปนกลุมชนชาตพินัธุ  นกัเรียนมีปญหาดานการอานเขียน มพีืน้ฐานการศกึษา

ในระดับประถมศึกษามีความแตกตางกัน  ไมรูจักการคิดวิเคราะหเนื่องจากกรอบประเพณีของบางเผา          

ทําใหไมกลาแสดงออก ไมกลาตัดสินใจ กลัวผิด  โดยมีขอเสนอแนะวา ควรเนนการสอนภาคปฏิบัติมากกวา  

นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนเปนกลุมวัยรุน มีนิสัยเอาแตใจตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากการเลี้ยงดู และวุฒิภาวะ

อารมณของวัยรุนที่ตองการอิสระ ชอบตอตาน ชอบตามเพ่ือน  ตองปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียน  ดังนั้น

ควรมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอน และควรลดกิจกรรมหนาเสาธงลง  ควรใหครูแนะแนว 

จัดมุมระบายความเครียด เปนกันเองกับนักเรียน  รวมท้ังจากหลากหลายชนเผาซ่ึงมีกรอบประเพณีและ

วัฒนธรรมที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธใกลชิดกับเผาเดียวกันมากกวา  

อภิปรายผลการวิจัย   
  การจัดการเกี่ยวกับการวางแผน ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น พบวา มีการ

ปฏิบัติงาน ในดานครูสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมผานกิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน   

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิต

ประจําวันใหกับนักเรียน ซึ่งเปนทักษะชีวิตข้ันพื้นฐานที่ทุกคนตองปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ จนเกิด            

ความชํานาญในทักษะน้ันๆ และนักเรยีนสามารถนําไปปรบัใชใหเหมาะสมกับตนเองและผูอืน่  ซึง่เปนไปตาม           

ทีส่าํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สาํนักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, 20-23) ทีร่ะบุ

วา การจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตน้ัน ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ  

ความสนใจตามธรรมชาติของผูเรียนและวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระ

ในการคดิและตดัสนิใจดวยตนเอง เรยีนรูดวยตนเองดวยการปฏบิตัจินกระทัง่เกดิทกัษะชีวติ  ซึง่สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศุกรใจ วงศมะโน (2547, 66) ที่ไดศึกษาเรื่อง ทักษะชีวิตและการปรับตัวของเด็กวัยรุนชาวไทย

ภูเขา   ผลการวิจัยพบวา  ทักษะชีวิตเปนความสามารถในการท่ีจะเผชิญกับสิ่งทาทายตาง ๆ โดยผาน
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กระบวนการเรียนรูหรอืการจัดกจิกรรมเรียนรู ทีเ่กดิขึน้ในชีวติประจําวนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ  ซึง่ทกัษะชีวติ

ที่มีความสําคัญกับการปรับตัว ไดแก การตัดสินใจ ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และการจัดการกับอารมณ

  การจัดการเก่ียวกับการจัดองคกร ดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค          

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่า คือ ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่สรางใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค             

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกิจกรรมท่ีมุงฝกใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคยังมีนอยและไมหลากหลาย  ดังน้ันโรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค    

ที่เหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียนของตน ซึ่งเปนไปตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, 5) ที่ระบุวา กิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมคนพบความรูหรือ     

สรางความรูดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะชีวิต 

  การจัดการเกี่ยวกับการนํา ดานการจัดการกับอารมณและความเครียด พบวา มีการปฏิบัติมากใน

ดานครใูหคาํปรกึษาผูเรยีนในเรือ่งวธิผีอนคลายอารมณและความเครียด ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาโรงเรยีนสราง

ความตระหนักดานจิตวิญญาณของความเปนครูที่พรอมจะชวยเหลือนักเรียนในทุกเร่ือง ซึ่งครูจะคอยดูแล

เอาใจใสนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความไววางใจโดยครูจะมีวิธีแนะนําใหนักเรียนไดแสดงออกทางอารมณ

อยางเหมาะสมรวมทั้งมีวิธีจัดการกับอารมณและความเครียด เพื่อใหนักเรียนนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งเปนไปตามสมเดช มุงเมือง (2537, 21) ที่กลาววาทักษะชีวิตเปนความ สามารถข้ันพื้นฐานของบุคคลใน

การปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมที่จะตองไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาที่ดี เพ่ือที่จะสามารถ

เผชิญปญหาตาง ๆ ที่อยู รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับในอนาคตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

   การจัดการเกี่ยวกับการนํา ดานการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น พบวา มีการปฎิบัติมากในดาน      

ครูสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสในการทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนจัดโครงการ/ กิจกรรม

ตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมและฝกทํางาน    

รวมกับผูอื่น ซึ่งเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักวิชาการและมาตรฐาน       

การศกึษา (2551, 1) ทีก่ลาววาองคประกอบของทกัษะชวีติทีส่าํคญัทีจ่ะสรางและพฒันาภมูคิุมกนัชีวติใหแก

เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตคือ การสรางความสัมพันธภาพที่ดี   

กับผูอื่น และสอดคลองกับการศึกษาของ  อรัญญา  ชุติมา (2552,81 ) ที่ไดศึกษาการจัดการทักษะชีวิต        

ของนักเรียนโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษพบวา นักเรียนไดรูจัก

และเขาใจตนเอง รูจักสื่อสารและสรางความสัมพันธกับผูอื่น  สามารถจัดการกับชีวิตประจําวัน ทํางาน            

เปนทมี การปรบัตวั มวีสิยัทศัน กลาเสีย่ง ทีม่คีณุคาตอการนาํไปใชในการดาํเนนิชีวติประจาํวนัและเปนเปาหมาย

การสรางเด็กและเยาวชนใหเปนอนาคตท่ีดีของประเทศ
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สรุป
  การจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนกลุมชนชาติพันธุ                  

ตําบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  นักเรียนไดรับการสอนการตระหนักและเห็นคุณคาในตัวเองและ     

ผูอื่น จากการเรียนการสอนท่ีครูสอดแทรกในช่ัวโมงเรียน  และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ซึ่งการเขารวม

กจิกรรมของโรงเรียน และปฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียน และการทํางานรวมกบัผูอืน่ ทาํใหเกดิการสราง

สมัพนัธภาพทีด่ตีอกนั ขณะเดยีวกนักพ็บวา นกัเรยีนเปนชนเผามคีวามหลากหลายชาตพินัธุ  มคีวามแตกตาง

ทางวัฒนธรรม  ไมกลาแสดงออก ไมกลาตดัสนิใจ ไมสามารถแกปญหาได  การจดัแหลงเรยีนรูภายในโรงเรียน

ยังมีไมเพียงพอ   สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีนอย  สื่อ อุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ  รวมถึง

สื่อและเทคโนโลยีในการสืบคนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะวาควรมีการปรับเปลี่ยน

บรรยากาศในการเรียนการสอน โดยการพานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก  และควรลดกิจกรรม

หนาเสาธงลง ครูควรใหคําปรึกษาแนะแนวและเปนกันเองกับนักเรียน  

  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับ

นักเรียนกลุมชนชาติพันธุ  ตําบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม โดยโรงเรียนควรประชุมวางแผนรวมกับครูใน    

การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค และควรจัด

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียนโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูและจัดกิจกรรมใหนักเรียนได                  

ฝกความคิดและการกลาแสดงออก
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