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การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนคุรปุ ระชาสรรค์
อํานาจ หรุม่ รื่น1* และ พรทิพย์ ไชยโส2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะชีวติ ในประเด็นของอํานาจจําแนก
ความตรงตามทฤษฎี ความตรงตามสภาพ และความเทีย่ ง 2) สร้างเกณฑ์สาํ หรับแปลความหมายผลคะแนน และ 3)
สร้า งคู่มือ การใช้แ บบวัด ที่ส ร้า งขึ้น การสร้า งแบบวัด ทัก ษะชีวิต มีข นั ้ ตอนดัง นี้ (1) กํา หนดโครงสร้า งและนิ ย าม
องค์ประกอบของแบบวัดทักษะชีวิตตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มี 4 องค์ประกอบ คือ การ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่นื การคิดวิเคราะห์ตดั สินใจและแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ ่นื (2) สร้างแบบวัดทักษะชีวติ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้อ (3) ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านนํามาแก้ไข และนําไปทดลองใช้กบั นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 และครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เพื่อตรวจสอบอํานาจจําแนก
ความตรงตามทฤษฎี ความตรงตามสภาพ และความเทีย่ ง (4) สร้างเกณฑ์แปลความหมายผลคะแนน และตรวจสอบ
คุณภาพโดยการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (5) สร้างคู่มอื การใช้แบบวัดทักษะชีวติ และตรวจสอบคุณภาพโดยการ
ทดสอบความเป็ น ปรนัย โดยครูป ระจําชัน้ ผลการวิจ ัย พบว่ า 1) แบบวัด ทัก ษะชีวิต มีค วามตรงตามทฤษฎีโ ดยมี
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างคะแนนรวมในแต่ละองค์ประกอบและระหว่างคะแนนรวมในแต่ละองค์ประกอบกับคะแนน
รวมทัง้ ฉบับ .21-.54 และ .65-.81 ตามลําดับและนักเรียนมีคะแนนหลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ มีคะแนนสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีความตรงตามสภาพโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบวัดทักษะชีวติ
และแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวติ เป็ น .90 มีค่าอํานาจจําแนก .28-.75 มีค่าความเทีย่ ง .88 2) เกณฑ์สาํ หรับแปล
ความหมายผลคะแนนจากแบบวัดทักษะชีวติ มี 4 ระดับได้แก่ ทักษะชีวติ ระดับตํ่า ปานกลาง สูงและสูงมาก ซึ่งมี
คะแนนอยู่ในช่วง 0-15, 16-23, 24-31 และ 32-40 ตามลําดับ และ 3) คู่มอื การใช้แบบวัดทักษะชีวติ มีความเหมาะสม
อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสําหรับนําไปบริหารการวัดทักษะชีวติ
คําสําคัญ: ทักษะชีวติ แบบวัดทักษะชีวติ มัธยมศึกษาตอนปลาย
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A Construction of Life Skills Test for Mathayomsuksa 4-6 Students
in Kuruprachasan School
Amnat Rumruen1* and Porntip Chaiso2
Abstract
The objectives of this research were 1) to construct and review the test quality about discrimination index,
construct validity, concurrent validity, and reliability, 2) to construct criterions for score interpretation, 3) to
construct manual of the test. The life skills test for Mathayomsuksa 4-6 Students have been constructed
through following steps, including; 1) Defined the structure and the definition of life skills from Office of
The Basic Education Commission. There were 4 components; awareness and esteem themselves and
others, critical thinking, decision and creative copping, emotion and stress copping, and how to make
relationship with others., 2) Constructed 4 multiple choices of life skills test. That consisted of 40 items. 3)
Reviewed the construct validity by 5 experts, modified and tried out the test to analyze in discrimination
index, construct validity, concurrent validity and reliability; 4) Constructed the criterions for score interpretation
and analyzed the quality of the criterions experts. 5) Constructed the manual of life skills test and
checked the quality by classroom teachers. The research results revealed that: 1) The life skill test had
construct validity. Correlation coefficients between each component; and between each component and
total score were .21-.54 and .65-.81 respectively, after joined life skills developed activities founded that
the scores of students were higher than before joined the activities, concurrent validity coefficients
between student scores from the test and the observation form were .90, the item discrimination
index were in the range of .28-.75, the reliability of the test was .88, 2) The criterions for score
interpretation of life skills test were in four levels: low, medium, high and very high with ranging scores
from 0-15, 16-23, 24-31 and 32-40 respectively. 3) The manual for the life skills test was suitable and easy
understand to administer the test.
Keywords: Life Skills, Life Skills test, Secondary Level
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1. บทนํา
สภาพสังคมในทศวรรษใหม่เป็ นยุคของความเร็วและ
ความลํ้าสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลาย
ทางเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิดและความ
เชื่อของกลุ่มคนทีบ่ ุคคลในสังคมจะต้องตัง้ รับการมีวถิ ชี วี ติ
ยุ ค ใหม่ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ซึ่ ง จากสภาพสั ง คมที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมากนี่เองได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัย
เรียน ทัง้ ด้านการดําเนินชีวติ ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ
ศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญสิง่ ยัวยุ
่ หรือตัว
แบบทีไ่ ม่เหมาะสมต่างๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปญั หาเด็กและ
เยาวชนอย่างมาก เมื่อนักเรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไป
แล้วอาจเป็ นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวติ มีปญั หา
ทางอารมณ์ จิตใจ และความขัดแย้งในชีวติ ได้ง่าย ครูจงึ
ต้องจัดกระบวนการเรียนที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนให้
ผู้เรียนมีทกั ษะชีวิตเป็ นภูมิคุ้มกัน [1] ดังนัน้ หลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั น้ พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551
กําหนดให้ทกั ษะชีวติ เป็ นสมรรถนะหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคน
พึงได้รบั การพัฒนา ทัง้ ด้านความรู้ ความรู้สกึ นึกคิด ให้
รู้จกั สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล รู้จกั จัดการปญั หา
และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสมปรับตัวให้ทนั กับ
การเปลี่ ย นแปลงของสัง คมและสภาพแวดล้ อ ม รู้ จ ัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่ อ
ตนเองและผูอ้ ่นื สามารถป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและ
จั ด การกั บ ชี วิ ต อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมและสังคม [2] ซึ่งเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจะต้องมีทกั ษะชีวติ เป็ นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ นัน้ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ ไป
ใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การ
เรียนรู้อย่ างต่ อเนื่ อง การทํางานและการอยู่ร่ วมกันใน
สังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข [3] เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้กาํ หนดให้มกี ารพัฒนาทักษะชีวติ
ไว้ในนโยบายและเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ ให้ผูเ้ รียนเกิดการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
ั หาอย่ า ง
และผู้ อ่ื น คิ ด วิ เ คราะห์ ตั ด สิน ใจและแก้ ป ญ
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สร้างสรรค์ มีทกั ษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
รูจ้ กั สร้างสัมพันธภาพที่ดกี บั ผู้อ่นื ด้วยการจัดการเรียน
การสอนทักษะชีวิต บูรณาการในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ต่ า งๆ ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมอั น จะนํ า ไปสู่ ก ารมี ท ัก ษะชี วิ ต ตามความ
คาดหวังของหลักสูตรตามช่วงวัยในแต่ละชัน้ ปี ดงั นี้ ระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ี 1-3 เน้นให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการ
รูจ้ กั ตนเอง มองตนเองและผูอ้ ่นื ในแง่บวก และจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองได้ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 เน้นให้
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการปรับตัว รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ภาคภูมใิ จ เชื่อมันในตนเองและผู
่
อ้ ่นื เคารพสิทธิ
ของตนเองและผู้อ่นื ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 เน้ นให้มี
ความสามารถในการกําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติ มีจติ
อาสา ป้องกันและหลีกเลีย่ งสถานการณ์คบั ขัน และทํางาน
ร่วมกับผู้อ่นื บนพื้นฐานของประชาธิปไตย ระดับมัธยม
ศึกษาปี ท่ี 4-6 เน้นให้มคี วามสามารถในการปรับเป้าหมาย
แผนและทิศทางการดําเนินชีวติ สู่ความสําเร็จ วางตัวและ
กําหนดท่ าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมิน และ
สร้างข้อสรุปบทเรียนชีวติ ของตนเอง [4]
จากนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ดังกล่าว จึงเป็ นภารกิจสําคัญของสถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ให้ครอบคลุมทัง้ 8 สาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
และกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะตามนโยบายของสถาน
ศึกษาซึง่ เป็ นกิจกรรมทีส่ ามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตได้ทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิต [3] โรงเรียนคุรุ ประชาสรรค์ อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็ นโรงเรียน
ที่เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6ในปี การศึกษา
2557 มี จํ า นวนนั ก เรี ย นทั ง้ หมด 1,605 คน โดยเป็ น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น 916 คน และชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนปลาย 689 คน โรงเรียนดําเนินการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตให้กบั นักเรียนโดยใช้วิธีการสอดแทรกทักษะ
ชีวติ ไปพร้อมๆ กับการเรียน การสอนใน 8 สาระการเรียนรู้
โดยครูผสู้ อน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ ในชัวโมง
่
โฮมรูม แนะแนว และสาธารณประโยชน์โดยครูประจําชัน้
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สําหรับการวัดและประเมินทักษะชีวติ ของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นใช้วธิ กี ารสังเกตของครูประจําชัน้ โดย
แบบสังเกต ในระหว่ างการจัดกิจกรรม และใช้แบบวัด
ทักษะชีวติ ดําเนินการวัดทักษะชีวติ นักเรียนในช่วงปลายปี
การศึกษาโดยคณะกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวติ ซึง่ แบบ
สังเกต และแบบวัดทักษะชีวิตในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่ว ัดในองค์ประกอบทักษะชีวิตของสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีผู้สร้างและพัฒนา
คุณภาพแบบวัดทักษะชีวติ ขึ้นมาหลายฉบับ ส่วนการวัด
ทักษะชีวติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายใช้วธิ กี าร
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยครูประจําชัน้ ในระหว่าง
การเสริมสร้างทักษะชีวติ โดยใช้แบบสังเกตที่ครูประจําชัน้
แต่ ละท่านสร้างขึ้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ยังไม่ ผ่านการ
ตรวจสอบคุ ณภาพ ยังไม่ มีการทําให้เป็ นมาตรฐานและ
กระบวนการวัด ทักษะชีวติ ของครูประจําชัน้ แต่ละท่านยัง
ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน [5] ประกอบกับยังขาดเครื่องมือ
ทีม่ คี ุณภาพมาใช้วดั ทักษะชีวติ โดยภาพรวมของนักเรียน
เมื่อสิน้ ปี การศึกษา และขาดเกณฑ์การแปลความหมายผล
คะแนนที่ได้จากการวัด ผู้วจิ ยั จึงดําเนินการสร้างแบบวัด
ทักษะชีวติ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายขึน้
ในการสร้างแบบวัดทักษะชีวติ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนปลายในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้กําหนดกรอบการสร้าง
ตามองค์ประกอบทักษะชีวติ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้ครูประจําชัน้ และคณะกรรมการ
เสริมสร้างทักษะชีวติ ของโรงเรียน นํ าไปใช้เป็ นเครื่องมือ
ในการวัดทักษะชีวติ ในภาพรวมเมื่อสิน้ ภาคเรียนหรือสิน้ ปี
การศึกษา และวัดทักษะชีวติ นักเรียนรายบุคคลในระหว่าง
ดําเนิ นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อวินิจฉัยทักษะ
ชีวิตของนักเรียนว่ ามีทกั ษะชีวิตในองค์ปะกอบใดอยู่ใน
ระดับตํ่าซึง่ จะนําไปเป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ในปี การศึกษาถัดไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การสร้างแบบวัดทักษะชีวติ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนปลายครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.1 เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ทักษะชีวติ ในประเด็นของอํานาจจําแนก ความตรงตาม
ทฤษฎี ความตรงตามสภาพและความเทีย่ ง
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2.2 เพื่อ สร้า งเกณฑ์สํา หรับ แปลความหมายผล
คะแนนจากแบบวัดทักษะชีวติ
2.3 เพื่อสร้างคู่มอื การใช้แบบวัดทักษะชีวติ
3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิจยั
การสร้ า งแบบวัด ทัก ษะชีวิต สํ า หรับ นั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายมีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1 กํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการสร้ า งแบบวัด
ทักษะชีวติ
3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะชีวติ และการสร้างแบบวัดทักษะชีวติ
3. 3 กําหนดองค์ประกอบทักษะชีวติ ทีจ่ ะนํามาสร้าง
แบบวัด ได้แก่ 1) การตระหนักรูแ้ ละเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืน 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป ญั หา
อย่างสร้า งสรรค์ 3) การจัด การกับอารมณ์ และความ
เครียด 4) การสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ ่นื
3.4 กํา หนดนิ ย ามเชิง ปฏิบ ัติก าร และพฤติก รรม
บ่งชีท้ กั ษะชีวติ ในแต่ละองค์ประกอบดังนี้
3.4.1 การตระหนักรูแ้ ละเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ้ ่นื หมายถึง การทีน่ ักเรียนสามารถวิเคราะห์ความถนัด
ความสามารถ และจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเข้าใจ ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จกั ตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่นื มีเป้าหมายชีวิต และมี
ความรับ ผิ ดชอบต่ อ สัง คม ซึ่ งนั ก เรีย นสามารถแสดง
พฤติกรรมดังนี้
1) ค้นพบความถนัด ความสามารถ บุคลิกภาพ
และจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
2) มองตนเองและผูอ้ ่นื ในแง่บวก ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างตนเองและผูอ้ ่นื
3) มีความเชื่อมัน่ และภาคภูมใิ จในตนเองและ
ผูอ้ ่นื
4) รัก เห็นคุณค่า และเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอ้ ่นื
5) มีทกั ษะในการกําหนดเป้าหมายและทิศทาง
สูค่ วามสําเร็จ
3.4.2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปญั หา
อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การทีน่ กั เรียนสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ปญั หา และสถานการณ์ รอบตัว วิพากษ์
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วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล
และข้อมูลทีถ่ ูกต้อง รับรูป้ ญั หา สาเหตุของปญั หา หาทาง
เลือกและตัดสินใจในการแก้ปญั หา ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรม
ดังนี้
1) สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรอง
และรูเ้ ท่าทันสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
2) สามารถตัดสินใจและแก้ปญั หาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ ผชิญอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ
3) มองโลกในแง่ดี มีจ ินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์
4) มีทกั ษะในการแสวงหาข้อมูล และใช้ขอ้ มูลให้
เป็ นประโยชน์
5) ประเมินและสร้างข้อสรุ ปบทเรียนชีวิตของ
ตนเอง
3.4.3 การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
หมายถึง การทีน่ ักเรียนสามารถวิเคราะห์ ทําความเข้าใจ
และรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ ของบุคคล รู้สาเหตุ ของความ
เครียด รูว้ ธิ คี วบคุมอารมณ์และความเครียด รูว้ ธิ ผี ่อนคลาย
หลีกเลีย่ ง และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีก่ ่อให้เกิดอารมณ์ท่ี
ไม่พงึ ประสงค์ไปในทางที่ไม่ดี ซึ่งนักเรียนสามารถแสดง
พฤติกรรมดังนี้
1) ประเมินและรูเ้ ท่าทันสภาวะอารมณ์ของตนเอง
และผูอ้ ่นื
2) จัดการความขัดแย้งต่างๆ ด้วยวิธที เ่ี หมาะสม
3) วิเคราะห์สาเหตุของความเครียดของตนเอง
และผูอ้ ่นื
4) คลายเครียดด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5) สร้างความสุขให้กบั ตนเองและผูอ้ ่นื
3.4.4 การสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ ่นื หมายถึง
การที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เข้าใจมุ มมอง อารมณ์
ความรูส้ กึ ของตนเอง รับรูค้ วามรูส้ กึ นึกคิดของตนเอง รับรู้
ความรู้สกึ นึ กคิดและความต้องการของผู้อ่ืน วางตัวได้
ถู กต้องเหมาะสมในสถานการณ์ ต่ างๆ ใช้การสื่อสารที่
สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี สร้างความร่วมมือและทํางานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง นั ก เรี ย นสามารถแสดง
พฤติกรรมดังนี้
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1) ปฏิเสธเพื่อนในสถานการณ์เสีย่ งเตือนเพื่อน
ให้เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีถ่ ูกต้อง
2) แสดงความคิดเห็นอย่ างสร้างสรรค์และให้
คําปรึกษาแก่ผอู้ ่นื ได้
3) สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ตามวิถี
ประชาธิปไตยและปฏิบตั ติ นตามกฎกติกาของสังคม
4) มีจติ อาสาช่วยเหลือผูอ้ ่นื
5) สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ ่นื ด้วยการสื่อสาร
เชิงบวก
3.5 กํ าหนดผัง โครงสร้ า งแบบวัด ทัก ษะชีวิตตาม
กรอบแนวคิดของนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
3.6 สํารวจประสบการณ์ ท่เี กี่ยวข้องกับสถานการณ์
ด้านการเรียน การดําเนินชีวติ ในโรงเรียน ที่บ้าน และใน
สังคม ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์โดยวิธกี ารประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อนํามากําหนดสถานการณ์ในข้อคําถาม
3.7 เขียนข้อคําถามตามผังโครงสร้างแบบวัดทีก่ ําหนด
เป็ นแบบอัตนั ย แล้วนํ าไปสํารวจคํ าตอบจากนักเรียน
นํ ามาสร้างตัวเลือกในแบบวัดทักษะชีวิต และสร้างข้อ
รายการพฤติกรรมในแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวติ
3.8 จัดข้อกระทงทีส่ ร้างขึน้ เข้าฉบับ เขียนคําชีแ้ จงใน
การตอบ ตัวอย่ างการตอบแบบวัด และตัวแบบวัดให้ม ี
รูปแบบเหมาะสมกับการบริหารการวัดทักษะชีวติ นํ าไป
ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจเพื่อขอคําแนะนําใน
การปรับปรุงแก้ไข
3.9 นํ าข้อกระทงที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ประกอบด้ว ยด้ า นจิต วิท ยา 1 ท่ า น ด้ า นการวัด และ
ประเมินผล 1 ท่าน และด้านทักษะชีวติ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามทฤษฎีเชิงเหตุ ผล คัดเลือกข้อกระทงที่ม ี
ดัชนีความสอดคล้อง 0.5 ขึน้ ไป
3.10 ตรวจสอบคุณภาพรายข้อในประเด็นของอํานาจ
จําแนกโดยนําแบบวัดแบบกําหนดสถานการณ์เลือกตอบไป
บริหารการสอบกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียน
คุรุประชาสรรค์ ปี การศึกษา 2557 ระดับชัน้ ละ 20 คน ทีไ่ ด้
มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก นําผลคะแนนมา
วิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล
3.11 รวบรวมข้อกระทงทีม่ อี าํ นาจจําแนกเข้าเป็ นแบบ
วัดทักษะชีวิตฉบับสมบูรณ์ จํานวน 40 ข้อ ประกอบด้วย
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ข้อกระทงในพฤติกรรมบ่งชีล้ ะ 2 ข้อ รวมเป็ นองค์ประกอบ
ละ 10 ข้อ นําไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
4-6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ระดับชัน้ ละ 5 คนทีไ่ ด้มาจาก
การสุ่ มอย่ างง่ ายโดยการจับสลากเพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษา และเวลาทีใ่ ช้ในการตอบแบบวัด
3.12 ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีด้ ว ยวิธีก าร
ตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในของแบบวัดทักษะชีวิต
โดยนํ าแบบวัดทักษะชีวิตไปทดลองใช้ก ับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 ระดับชัน้ ละ 10 คน รวม 30 คน ที่
ได้มาจากการสุ่มอย่ างง่ ายโดยการจับสลาก วิเคราะห์
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรวมในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ และคะแนนรวมในแต่ ละองค์ประกอบกับ
คะแนนรวมทัง้ ฉบับตามวิธขี องเพียร์สนั
3.13 ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีด้ ว ยวิธีก าร
ทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองเป็ นแบบกลุ่ มศึกษา
กลุ่ มเดียววัดก่ อนและหลังเสริมสร้างทักษะชีวิต กลุ่ ม
ทดลองได้แก่นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/4 จํานวน 36
คน ทีไ่ ด้มาจากการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากเป็ นนักเรียน
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา และเป็ นนักเรียนที่ยงั ไม่
ผ่านการเสริมสร้างทักษะชีวิตในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนจากการวัดก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และหลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ โดยใช้
สถิติ t-test dependent ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .05
3.14 ตรวจสอบความตรงตามสภาพ โดยการนําแบบ
วัดทักษะชีวิต ไปบริหารการสอบกับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี 4-6 ระดับชัน้ ละ 10 คน รวม 30 คน ทีไ่ ด้จาก
การสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
จากการตอบแบบวัดทักษะชีวิตของนักเรียนกับคะแนน
จากการสังเกตของครูประจําชัน้ ตามวิธขี องเพียร์สนั
3.15 ตรวจสอบความเทีย่ งของแบบวัดทักษะชีวติ โดย
นําแบบวัดไปบริหารการวัดทักษะชีวติ นักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จํานวน 315 คน ที่
ได้จากการสุม่ อย่างง่าย วิเคราะห์ค่าความเทีย่ งโดยใช้สตู ร
KR-20
3.16 สร้างเกณฑ์สําหรับแปลความหมาย ผลคะแนน
และตรวจสอบคุ ณภาพโดยนํ าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้
เชีย่ วชาญ 5 ท่าน พิจารณาถึงความเหมาะสมของจํานวน
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ระดับ ของทัก ษะชีวิต และช่ ว งคะแนนในแต่ ล ะระดับ
ปรับปรุงเกณฑ์ตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ
3.17 สร้างคู่มอื การใช้แบบวัดทักษะชีวติ จาก
ประสบการณ์ ในการนํ าแบบวัดไปทดลองใช้กบั นักเรียน
โดยใช้สํานวนภาษาที่อ่ านแล้วเข้าใจได้ง่าย ตรวจสอบ
คุณภาพในประเด็นของความเป็ นปรนัยของคู่มอื โดยวิธี
สอบถามผลการศึกษาคู่มอื และการนํ าไป บริหารการวัด
ทักษะชีวติ ของครูประจําชัน้ จํานวน 2 ท่าน
4. ผลการวิ จยั
4.1 แบบวัดทักษะชีวิตที่สร้างขึ้นมีล ักษะเป็ นแบบ
เลือกตอบ ประกอบด้วยข้อคําถามซึ่งเป็ นสถานการณ์
เกี่ยวกับชีวติ ประจําวันของนักเรียน และตัวเลือกซึ่งเป็ น
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงต่ อสถานการณ์ ท่กี ําหนดขึ้น
จํ า นวน 4 ตัว เลือก คือ ก ข ค และ ง กํ าหนดการให้
คะแนนเป็ นตอบถูกได้ 1 คะแนนและตอบผิดได้ 0 คะแนน
จํานวน 10 ข้อในแต่ละองค์ประกอบ รวมทัง้ ฉบับ 40 ข้อ
4.2 คุณภาพของแบบวัดทักษะชีวติ
4.2.1 ความตรงตามทฤษฎีเชิงเหตุ ผลโดยผู้
เชีย่ วชาญ พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่านมีความเห็นตรงกัน
ว่ า กรอบแนวคิดในการนิ ยามเกี่ยวกับทักษะชีวิต ผัง
โครงสร้างแบบวัด คําชีแ้ จง การให้คะแนน และการแปล
ความหมายผลคะแนนในแบบวัดมีความเหมาะสม ดัชนี
ความสอดคล้องของข้อกระทงแต่ละข้อกับพฤติกรรมบ่งชี้
ทักษะชีวติ ในแบบวัดทักษะชีวติ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8-1.0
4.2.2 อํานาจจําแนกของข้อกระทงในแบบวัด
ทักษะชีวติ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์อาํ นาจจําแนกของข้อกระทง
ในแบบวัดทักษะชีวติ
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
การตระหนักรูฯ้
การคิดวิเคราะห์ฯ
การจัดการกับอารมณ์ฯ
การสร้างสัมพันธภาพฯ
รวมทัง้ ฉบับ

ค่าอํานาจจําแนก
.31-.70
.33-.71
.35-.62
.28-.75
.28-.75

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อกระทงในแบบวัดทักษะชีวติ
มีอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง .28-.75 ซึ่งมีค่าสูงกว่า .20
ขึน้ ไปสามารถนําไปใช้วดั ทักษะชีวติ ได้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

รวมทัง้ ฉบับ

การตระหนักรูฯ้
1.00
การคิดวิเคราะห์ฯ
.54** 1.00
การจัดการกับอารมณ์ฯ .52** .42* 1.00
การสร้างสัมพันธภาพฯ .33 .21 .48**
รวมทัง้ ฉบับ
.79** .73** .81**
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การตระหนักรูฯ้

การจัดการกับ
อารมณ์ฯ

การตระหนักรูฯ้

องค์ประกอบของ
ทักษะชีวิต

การคิดวิเคราะห์ฯ

4.2.3 คําชีแ้ จง ข้อคําถาม และตัวเลือกใช้ภาษา
ทีม่ คี วามชัดเจนในการสื่อสาร นักเรียนอ่านแล้วมีความ
เข้าใจตรงกัน เวลาที่เหมาะสมในการทําแบบวัดของ
นักเรียนคือ 30 นาที
4.2.4 การตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีของ
แบบวัดทักษะชีวติ ด้วยวิธกี ารตรวจสอบความสัมพันธ์
ภายในของแบบวัด ทัก ษะชีวิต พบว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งองค์ป ระกอบของทัก ษะชีวิต และ
ระหว่างคะแนนรวม รายองค์ประกอบกับคะแนนรวมทัง้
ฉบับของแบบวัดทักษะชีวติ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของทักษะชีวติ ในแบบวัดทักษะชีวติ

1.00
.65**

1.00

จากตารางที่ 2 พบว่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ระหว่ า งคะแนนรายองค์ ป ระกอบมีค่ า .42-.65 และ
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างคะแนนรายองค์ประกอบ
กับคะแนนรวมทัง้ ฉบับมีค่า 0.65-0.81
4.2.5 ความตรงตามทฤษฎีของแบบวัดทักษะ
ชีวติ ด้วยวิธกี ารทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ จากการตอบแบบวัด
ทักษะชีวติ และคะแนนจากการสังเกตของครูประจําชัน้
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวติ ในช่วงก่อนและ
หลังการเสริมสร้างทักษะชีวติ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากแบบวัด
ก่อนและหลังเสริมสร้างทักษะชีวติ
การวัดทักษะชีวิต n
ก่อนเสริมสร้าง
36
ทักษะชีวติ
หลังเสริมสร้าง
36
ทักษะชีวติ
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X

S

20.19

5.93

26.91

6.07

t

df

p

20.42 35 .000

25

พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนก่อนเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ เป็ น 20.19 คะแนน และหลังจากเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ เป็ น 26.91 คะแนน และมีค่า t = 20.42 ซึง่
คะแนนหลังเสริมสร้างทักษะชีวติ สูงกว่าก่อนเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4.2.6 ความตรงตามสภาพโดยการวิเคราะห์
ความ สัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคะแนนจากการตอบแบบวัด
ทักษะชีวติ ของกับคะแนนจากการสังเกตของครูประจํา
ชัน้ ตามสูต รสัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ แ บบเพีย ร์ ส ัน มี
รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพของ
แบบวัดทักษะชีวติ
องค์ประกอบของทักษะชีวิต สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
การตระหนักรูฯ้
.84**
การคิดวิเคราะห์ฯ
.91**
การจัดการกับอารมณ์ฯ
.89**
การสร้างสัมพันธภาพฯ
.90**
รวมทัง้ ฉบับ
.90**
หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

จากตารางที่ 4 พบว่ามีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ในรายองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .84-.91 และในภาพรวม .90
ซึง่ ในองค์ประกอบด้านการคิดวิเคราะห์ตดั สินใจและแก้
ปญั หาอย่างสร้างสรรค์มคี ่าสูงทีส่ ุด และด้านการตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ น่ื มีค่าตํ่าทีส่ ดุ
4.2.7 ความเทีย่ งของแบบวัดทักษะชีวติ มี
รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบความเทีย่ งของแบบวัด
ทักษะชีวติ
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
การตระหนักรูฯ้
การคิดวิเคราะห์ฯ
การจัดการกับอารมณ์ฯ
การสร้างสัมพันธภาพฯ
รวมทัง้ ฉบับ

ค่าความเที่ยง
.52
.59
.65
.64
.88

จากตารางที่ 5 พบว่ า ค่ า ความเที่ ย งราย
องค์ประกอบ มีค่าอยู่ในช่วง 0.52-0.65 และทัง้ ฉบับ 0.88
ซึง่ องค์ประกอบทีม่ คี วามเทีย่ งสูงทีส่ ุดคือ ด้านการจัดการ
กับอารมณ์ และความเครียด และองค์ประกอบที่มีความ
เที่ย งตํ่ า ที่สุ ด คือ ด้านการตระหนั กรู้แ ละเห็น คุ ณค่ าใน
ตนเองผูอ้ ่นื
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ตารางที่ 7 เกณฑ์แปลความหมายผลคะแนนในภาพรวม
คะแนน
ระดับการมีทกั ษะชีวิต
32-40
สูงมาก
24-31
สูง
16-23
ปานกลาง
0-15
ตํ่า
ซึง่ เกณฑ์การแปลความหมายผลคะแนนจากแบบวัด
ทักษะชีวติ ทัง้ รายองค์ประกอบและในภาพรวมทีก่ ําหนด
นัน้ มีสดั ส่วนนํ้าหนักของคะแนน และมีการแปลความหมาย
ของคะแนนที่เหมาะสมตามการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้สร้างเส้นภาพ (Profile) แสดงผลการวัด
ทัก ษะชีวิต รายบุ คคลและรายกลุ่ ม เพื่อ แสดงถึง ระดับ
ทักษะชีวติ ในรายองค์ประกอบและโดยภาพรวมทีช่ ว่ ยใน
การแปลความหมายคะแนนได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ รายละเอียด
ดังตารางที่ 8 และรูปที่ 1
ตารางที่ 8 ผลการวัดทักษะชีวติ ของนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 315 คน
ชัน้

การตระหนักรูฯ้

การคิดวิเคราะห์ฯ

การจัดการกับ
อารมณ์ฯ

การสร้าง
สัมพันธภาพฯ

คะแนนเฉลีย่ ในองค์ประกอบ
คะแนนเฉลีย่
โดยภาพรวม

ม.4
ม.5
ม.6

5.14
6.00
6.93

4.98
5.56
6.82

5.25
6.03
7.31

5.10
6.73
7.49

19.87
23.55
26.48

นําเสนอผลการวัดทักษะชีวติ ของนักเรียนในรูปของ
เส้นภาพเพื่อให้เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ดังรูปที่ 1
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สูงมาก
สูง
ปาน
กลาง
ตํ่า

คะแนนเฉลีย่
ในภาพรวม

การสร้าง
สัมพันธภาพฯ

การจัดการกับ
อารมณ์ฯ

การคิด
วิเคราะห์ฯ

การตระหนักรูฯ้

คะแนนเฉลี่ยราย
องค์ประกอบ

4.3 เกณฑ์สําหรับแปลความหมายผลคะแนนราย
องค์ประกอบและในภาพรวมมีรายละเอียดดังตารางที่
6-7
ตารางที่ 6 เกณฑ์แปลความหมายผลคะแนนราย
องค์ประกอบ
คะแนน
ระดับการมีทกั ษะชีวิต
9-10
สูงมาก
7-8
สูง
5-6
ปานกลาง
0-4
ตํ่า

ระดับการมี
ทักษะชีวติ

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 7 No. 2 July – December, 2016

9
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5
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ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6

รูปที่ 1 เส้นภาพแสดงผลการวัดทักษะชีวติ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 315 คน
4.4 คู่มอื การใช้แบบวัดทักษะชีวิต ประกอบด้วยจุด
มุ่งหมายของการสร้างแบบวัดทักษะชีวติ โครงสร้างของ
แบบวัด การสร้างและพัฒนาแบบวัด คุณภาพของแบบวัด
วิธดี าํ เนินการสอบ เฉลยคําตอบ การตรวจให้คะแนน เกณฑ์
การแปลความหมายผลคะแนน การนําเสนอผลการวัดทักษะ
ชีวติ และประโยชน์ของการใช้แบบวัดทักษะชีวติ ผลการ
นํ าคู่ มือและแบบวัดทักษะชีวิตไปใช้ ของครู ประจํ าชัน้
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/4 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
พบว่าเมื่อศึกษารายละเอียดในคู่มอื แล้วมีความเข้าใจตรงกัน
สามารถนํ าไปบริหารการวัดทักษะชีวติ ได้ถูกต้องตรงกัน
แสดงว่าคู่มือการใช้แบบวัดทักษะชีวติ ที่สร้างขึน้ มีความ
เป็ นปรนัย
5. อภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1 แบบวัดทักษะชีวติ ทีส่ ร้างขึน้ เป็ นแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือ กจํ านวน 40 ข้อ โดยกํ าหนดเวลาในการทํ า
แบบวัด 30 นาที มีความเหมาะสมกับนั กเรียนระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ซึ่ง ถ้ าภาษาที่ไม่ ข ัดเจน และ
จํานวนข้อของแบบวัดทีม่ ากเกินไปจะทําให้ผตู้ อบแบบวัด
เกิดการเมื่อยล้าส่งผลต่อความตัง้ ใจในการตอบแบบวัดได้
5.2 จากผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่านพบว่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
กระทงแต่ ละข้อกับพฤติกรรมบ่งชี้ทกั ษะชีวติ ในแบบวัด
ทักษะชีวิตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 แสดงว่าข้อกระทง
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สามารถวัดทักษะชีวิตในพฤติกรรมบ่ ง ชี้ท ักษะชีวิต ที่
กําหนดได้ ดังที่ พรทิพย์ [6] กล่าวว่า หากเครื่องมือวัด
คุณลักษณะเหล่านี้สามารถวัดได้ตามแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ี
อธิบายคุณลักษณะเหล่านี้ จะเรียกว่าเครื่องมือวัดดังกล่าว
มีความตรงตามทฤษฎี
5.3 จากผลการตรวจสอบอํ า นาจจํ า แนกของข้ อ
กระทงพบว่ามีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.28-0.75 จะ
เห็นว่า กระทงทุกข้อในแบบวัดทักษะชีวติ มีอาํ นาจจําแนก
อยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถนํ าไปใช้ได้ ซึ่งมีค่ าใกล้เคียงกับ
แบบวัดทักษะชีวิตของมนลดา [7] ซึ่งมีค่า 0.22-0.65
และธนพัชร [8] ซึง่ มีค่า 0.20-0.52
5.4 จากผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีด้วย
วิธีการหาความสัมพันธ์ภายในของแบบวัด พบว่าว่าค่า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของทักษะ
ชีวติ และระหว่างคะแนนรวม รายองค์ประกอบกับคะแนน
รวมทัง้ ฉบับของแบบวัดทักษะชีวติ มีค่าระหว่าง 0.21-0.54
และ 0.65-0.81 ตามลําดับ และแบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะชีวติ ค่ามีค่าระหว่าง 0.18-0.60 และ 0.53-0.81
ตามลําดับซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงสูง
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมรายองค์ประกอบ
กับคะแนนรวมทัง้ ฉบับ ซึ่งมีค่ าสอดคล้อ งกับ แบบวัด
ทักษะชีวิตของกมลรัตน์ [9] มีค่า 0.36-0.79 และ นิธิมา
[10] มีค่า 0.56-0.87 แสดงว่าแบบวัดทัง้ 2 ฉบับมีคุณภาพ
ด้านความตรงตามทฤษฎี
5.5 จากผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีของ
แบบวัดทักษะชีวติ ด้วยวิธกี ารทดลองพบว่าหลังเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ นักเรียนได้คะแนนจากการตอบแบบวัดสูงขึน้
แสดงว่าแบบวัดทักษะชีวิตที่สร้างขึ้นสามารถวัดทักษะ
ชีวติ ได้ตามพฤติกรรมบ่งชีท้ กั ษะชีวติ ทีก่ าํ หนด
5.6 จากผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพ พบว่า
มีค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ ในรายองค์ประกอบ และใน
ภาพรวมก่อนการเสริมสร้างทักษะชีวติ ให้กบั นักเรียน .84.91 และ 90. ตามลําดับ ซึง่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์สงู แสดงว่า
แบบวัดทักษะชีวิตที่สร้างขึน้ สามารถวัดนักเรียนได้ตรง
ตามสภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณา [11]
มีค่า 0.503-0.554
5.7 จากผลการตรวจสอบความเทีย่ ง พบว่ามีค่าความ
เที่ยงรายองค์ประกอบ 0.52-0.65 และทัง้ ฉบับ 0.88 ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการศึกษาความเที่ยงของแบบวัดทักษะ
ชีวติ ของสกล [12] มีค่า 0.91 พัชรนันท์ [13] มีค่า 0.95
และสุวรรณนี [14] มีค่า 0.93
5.8 จากผลการสร้างและหาคุณภาพของเกณฑ์แปล
ความหมายผลคะแนนผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมทัง้ สัดส่ วนนํ้ าหนั กของคะแนน และการแปล
ความหมาย ครูประจําชัน้ มีความเห็นว่าเกณฑ์ท่กี ําหนด
ทําให้แปลผลการวัดทักษะชีวติ ได้ง่าย ช่วยลดผิดพลาด
และการเขียนเส้นภาพจะทําให้สามารถมองภาพรวมทักษะ
ชีวติ ของนักเรียนได้ชดั เจน
5.9 จากผลการสร้างคู่มอื การใช้แบบวัดทักษะชีวติ
พบว่ามีองค์ประกอบครบถ้วน ภาษาอ่านเข้าใจได้ตรงกัน
ทําให้การบริหารการวัดทักษะชีวติ ของครูแต่ละท่านเป็ น
ไปในมาตรฐานเดียวกัน
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําแบบวัดทักษะชีวติ ไปใช้
6.1.1 ครูประจําชัน้ และคณะกรรมการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตที่จะนํ าแบบวัดทักษะชีวิตไปใช้ ควรศึกษา
รายละเอียดของคู่มอื การใช้แบบวัดทักษะชีวติ ในประเด็น
การบริหารการวัด คําชีแ้ จงในการตอบแบบวัด การตรวจ
ให้คะแนน การแปลความหมายผลคะแนน และการนําเสนอ
ผลการวัดทักษะชีวติ ให้เข้าใจก่อน เพื่อให้การดําเนินการ
วัดทักษะชีวติ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และครูควรอธิบายให้
นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการวัดทักษะชีวติ โดย
พยายามชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์ทน่ี กั เรียนจะได้รบั ทัง้ นี้เพื่อ
กระตุน้ ให้นกั เรียนให้ความร่วมมือและตัง้ ใจตอบแบบวัด
6.1.2 แบบวัดทักษะชีวติ แบบสถานการณ์เลือก
ตอบทีส่ ร้างขึน้ เหมาะสําหรับใช้วดั ทักษะชีวติ ของนักเรียน
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปี การศึกษา เนื่องจากหากครู
นํ ามาใช้วดั นักเรียนบ่อยครัง้ เกินไปจะทําให้นักเรียนจํา
คําตอบได้ ทําให้ผลการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนอาจ
คลาดเคลื่อนไปจากทักษะชีวติ ที่นักเรียนมีอยู่จริง ดังนัน้
ครูจงึ ควรใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวติ เป็ นระยะๆ
แทนการใช้แบบวัดทักษะชีวติ แบบสถานการณ์เลือกตอบ
เพื่อนําผลการสังเกตมาพัฒนานักเรียนได้ทนั การณ์ ทัง้ นี้
ครูควรสังเกตและทําความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน
มาก่อนทีจ่ ะบันทึกผลการสังเกตลงในแบบสังเกต
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6.1.3 แบบวัดทัก ษะชีวิตที่สร้า งขึ้นนี้ ครู และ
คณะกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับผู้เรียนใน
โรงเรียนสามารถนํามาใช้วดั นักเรียนได้ทงั ้ เป็ นรายบุคคล
และรายกลุ่ม ซึ่งสามารถนํามาใช้แปลความหมายคะแนน
ได้ตามเกณฑ์ท่กี ําหนดทัง้ ในกรณีรายบุคคลและรายกลุ่ม
เช่นเดียวกันทําให้ได้สารสนเทศว่านักเรียนแต่ละบุคคล
ควรจะได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ ทัง้ ในภาพรวมหรือใน
องค์ประกอบใด หรือได้สารสนเทศว่ านักเรียนในแต่ ละ
ห้องเรียน หรือในแต่ ละระดับชัน้ ควรได้ร บั การพัฒนา
ทักษะชีวติ ในภาพรวมหรือในองค์ประกอบใด
6.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไปมีดงั นี้
6.2.1 ควรมีการวิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดทักษะชีวิต เมื่อนํ าแบบวัดไปใช้ในแต่ ละครัง้ ทัง้
รายข้อและรายฉบับเพื่อศึกษาถึงคุณภาพของแบบวัดที่
สร้างขึน้ กับกลุ่มต่างๆ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึง่ อาจแยกวิเคราะห์คุณภาพในแต่ละระดับชัน้ หรือในแต่
ละปี การศึกษา และพัฒนาปรับปรุงแบบวัดอย่างต่อเนื่อง
6.2.2 จากการนํ าแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะ
ชีวิตไปใช้สงั เกตพฤติกรรมนั กเรียนของครู ประจํ าชัน้
พบว่าในแต่ ละพฤติกรรมมีความถี่ของการแสดงออกไม่
เท่ากัน ครูผู้สงั เกตจึงต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวในการ
ตัดสินว่าจะให้นักเรียนมีทกั ษะชีวติ ในพฤติกรรมดังกล่าว
อยู่ ในระดับใด ซึ่งครู แต่ ละท่ านย่ อมมีวิจ ารณญาณที่
แตกต่ า งกัน ดังนั น้ จึง ควรดํ า เนิ น การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นา
เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อให้การ
บันทึกผลจากการสังเกตเป็ นปรนัยขึน้
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