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บทคั ดย่ อ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อพัฒนาโมเดลปั จจัย เชิงสาเหตุทักษะชีวิตของนั กศึกษาครู ในระดั บ
ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ในการวิ จัย ครั้ง นี้เป็นนั กศึ กษาครู ในมหาวิ ทยาลัยสวนดุ สิต ปีการศึก ษา 2561
จํ านวน 900 คน ซึ่ งได้ม าโดยการสุ่ม อย่ างง่ าย เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ง นี้ เป็ นแบบประเมิ นตนเองของ
นักศึกษา จํานวน 87 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพิยร์สัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทักษะชีวิตของนักศึกษาครูมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังมีแสดงในค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ χ2 = 493.42, df = 121, χ2/df = 4.08, p = 0.000, CFI = 0.99,
GFI = 0.96, RMSEA = 0.059 นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมส่งอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรอัต
มโนทัศน์ ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย ของ
นักศึกษาครู นอกจากนี้ ตัวแปรอัตมโนทัศน์ ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู และ
สั ม พั น ธภาพในมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ตั ว แปรส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรงในทางบวกต่ อ ทั ก ษะชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาครู ใน
ขณะเดียวกันเกรดเฉลี่ยสะสมส่งอิ ทธิ พลทางบวกต่ อทั กษะชีวิตของนั กศึ กษาครูโดยผ่านตั วแปรอัตมโนทั ศ น์
ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาครู
คําสําคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุ, ทักษะชีวิต, ทักษะชีวิตของนักศึกษาครู

Abstract
The purpose of this research was to develop a causal relationship model of life skills
among teacher students. The sample selected by the simple random sampling method
consisted of 900 teacher students in Bachelor’s program in Education in Rajabhat Suan Dusit in
academic year 2018. The research instrument used in this study was a 87-item self-administrative
questionnaire. Data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation, a confirmatory
factor analysis, Pearson correlation, and a structural equation model.
The finding based on the structural equation model revealed that the casual relationship
model fitted with the empirical data as shown in the fitted indices: χ2 = 493.42, df = 121, χ2/df
= 4.08, p = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.96, RMSEA = 0.059. In addition, the ﬁnding indicated that
the accumulative grade point avearge had a direct and positive effect on self-concept, locus
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of control, social support, democratic maintaining, and interpersonal relationship among student
teachers. Self-concept, locus of control, social support, democratic maintaining, and
interpersonal relationship among student teachers also positively and directly affected teacher
students’ life skills whereas the accumulative grade point avearge also had an indirect effect
on life skills via those variables.
Keywords : the causal relationship model, life skills, teacher students

บทนํา
รูปแบบของการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศไทย ด้านผู้เรียนจะต้องปรับตัวให้
สามารถตามทันกับอารยประเทศ สามารถแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นประเทศที่เจริญ เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว เช่น ความก้าวหน้าและความล้าสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒน
ธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคนที่บุคคลในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุค ใหม่
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาวัยเรียน (สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554) โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาที่เป็นวัยรุ่น ควรได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่จึงมีความขัดแย้งและเป็นช่วงวัยวิกฤติมากกว่าช่วงวัย
อื่นๆ เนื่องจากมีภาวะอารมณ์แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทางอารมณ์ยังไม่สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาท
ของตนเองในสัง คม ขาดทั กษะและประสบการณ์ ในการเผชิ ญปั ญ หา ประกอบกั บการขาดแรงสนั บ สนุ น ที่
เหมาะสมจากสังคม อาจทําให้วัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาความรุนแรง ปัญหานักศึกษาติดเกม ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ อีกทั้งเป็นวัยที่ให้ความสําคัญกับเพื่อนมาก ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนต่างๆ ได้ง่าย
เมื่ออยู่ภายใต้สิ่ง แวดล้ อม ที่ทําให้ เกิ ดพฤติ ก รรมที่ เป็นปัญ หาต่างๆ รวมถึงถูกกดดันจากความคาดหวัง ของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ก่อให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มี ความสําคัญต่อการ
พัฒนาเยาวชน (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์; และคณะ. 2538) สภาวะคับขันเช่นนี้ หากวัยรุ่นได้ฝึกทักษะในการ
ประเมินศักยภาพของตนเองจนเกิดความชํานาญ ย่อมสามารถประเมินศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ตระหนักข้อดี ข้อด้อยของตนเอง เข้าใจความต้องการ ความแตกต่างของบุคคล สามารถจัดการกับปัญหา และ
วิเคราะห์ทางเลือกนําไปสู่การตัดสินใจได้ อย่างถูกต้อง สามารถแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา รู้จักรักษา
สิทธิของตนเองโดยรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นไว้ได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้อย่าง
เหมาะสม (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี. 2546)
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน ยังคงกระจายไปยังเมืองใหญ่ทั่วประเทศเหมือนเดิม
จึงยังเป็นค่านิยมให้วัยรุ่นต่างจังหวัดมุ่งหน้าเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ ที่สําคัญ ระบบการ
เข้าสู่มหาวิทยาลัยยังใช้ระบบเดิมคือ ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทําให้วัยรุ่นหรือนักศึกษาต้องพลัดพรากจาก
ครอบครัวจากบ้านและสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย ไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ ทําให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิต และสุขภาพกาย
ของวัยรุ่นหรือนักศึกษาใหม่กันมาก เพราะรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในสังคมไทย ยังมีลักษณะปกป้องและชี้นํา
ทางความคิด มากกว่าจะสอนให้ช่วยตัวเองและคิดเป็นด้วยตนเอง การต้องจากครอบครัวไปใช้ชีวิตต่างบ้า น
ต่างจังหวัด และขาดการชี้นําจึงต้องอาศัยความกล้าในการคิดและเสี่ยงด้วยตนเอง ผลพวงของปัญหาต่างๆ คือ
นักศึกษาขาดทักษะชีวิตที่ดี ทําให้นักศึกษาบางคนไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต การพัฒนาทักษะทักษะชีวิตของ
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นักศึกษาครู ซึ่งนักศึกษาครูกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่จะต้องเป็นครูต่อไปในอนาคต และพร้อมที่จะสอนเยาวชนของ
ชาติ ถ้ากลุ่มนักศึกษาครูมีทักษะชีวิตที่ดี ก็จะทําให้นําทักษะชีวิตที่ดีนั้นไปสอนนักศึกษาต่อไป
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเล็งเห็นความสําคัญในส่วนนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่
มุ่ งเน้ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู พั น ธุ์ ใ หม่ ที่ มีทั ก ษะสนองต่ อ โลกอนาคต และเป็ นพลเมื องที่ดี ซึ่ง การที่จ ะพั ฒ นา
นักศึกษาครูให้มีทักษะชีวิตที่ดีได้นั้น จะต้องทราบถึงตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีอิทธิพลส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาครู ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับนักศึกษา และศึกษาทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับ
ทักษะชีวิตของนักศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ พบว่ามีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบดังนี้ เกรดเฉลี่ยสะสม
(อรพิณและ ภัทรพล.2554) อัตมโนทัศน์ (กัณต์ฤทัย.2546) ลักษณะมุ่งอนาคต (จุฑามาศ.2550) การสนับสนุน
ทางสังคม (พลรวี.2554) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย(ปรียาภรณ์.2550) สัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย
(ปัทมา.2550) และบุคลิกภาพความเป็นครู (อุไร.2557)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทักษะชีวิตของนักศึกษาครู เพื่อนําผลวิจัยครั้ง
นี้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในนักศึกษาครู ตลอดจนนําข้อมูลที่
ได้นําเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตครูต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทักษะชีวิตของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ นั กศึ ก ษาครู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 ใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 15 แห่งทั่วประเทศ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาทัก ษะชีวิต ของนั กศึกษาครู ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้จํานวน 900 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) อัตมโนทัศน์ มีองค์ประกอบ
2 ตัวแปร คือ อัตมโนทัศน์ที่เกิดจากประสบการณ์ และอัตมโนทัศน์ที่เกิดจากการรับรู้ตนเอง 3) ลักษณะมุ่ง
อนาคต มีองค์ประกอบ 2 ตัวแปร คือ ด้านการเรียน และด้านการประกอบอาชีพ 4) การสนับสนุนทางสังคม มี
องค์ประกอบ 2 ตัวแปร คือ การเลี้ยงดูเพื่อให้เกิดพฤติกรรมพื้นฐาน และการเลี้ยงดูเพื่อให้เกิดบุคลิกภาพ 5) การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีองค์ประกอบ 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนด้านจิตใจ การได้รับความช่วยเหลือ
ด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนทางด้านการเงิน สิ่งของและแรงงาน 6) สัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย มี
องค์ประกอบ 2 ตัวแปร คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความระหว่างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับเพื่อน 7) บุคลิกภาพความเป็นครู มีองค์ประกอบ 8 ตัวแปร คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ ความ
ยุติธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความเมตตากรุณาและเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะชีวิตของนักศึกษาครู ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านการท้าทายตนเอง
2) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) ด้านความตระหนักรู้ในตน 4) ด้านความเห็นใจผู้อื่น5) ด้านการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา 6) ด้านการจัดการอารมณ์ความเครียด และ 7) ด้านการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุทักษะชีวิตที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ตัวแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครู ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครู และมีอิทธิพล
ทางอ้อม โดยผ่าน อัตมโนทัศน์ ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตย
และ สัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย
2.2 อัตมโนทัศน์มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
2.3 ลักษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
2.4 การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
2.5 การอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตยมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครู
2.6 สัมพันธภาพในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
2.7 บุคลิกภาพความเป็นครูมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครู

กรอบกรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล จากงานวิจัยของ จิราพร (2552)
จากงานวิจัยของ Chickering (1969) และ จากงานวิจัยของ Crandall (1980) ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม
จากงานวิจัยของวิลาวัลย์ (2552) จากงานวิจัยของ สรนันท์ (2546) จากงานวิจัยของ Taylor; et a. (2004) ตัว
แปรสัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย จากงานวิจัยของสุเมธ (2553) จากงานวิจัยของ วาทินี (2552) จากงานวิจัย
ของอรรถพล (2547) ตัวแปรบุคลิกภาพความเป็นครู จากงานวิจัยของอุไร (2557) จากงานวิจัยของณรงค์ฤทธิ์.
(2530) และจากงานวิจัยของ Bonni (2005) ตัวแปรอัตมโนทัศน์ จากงานวิจัยของ ศศิวิมล (2557) จากงานวิจัย
ของ กาญจนา (2555) และจากงานวิจัยของ Fitts (1971) ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จากการหาค่า
GPAX คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สํานักทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2557) ตัวแปรการอบรม เลี้ยง
ดูแบบประชาธิปไตย จากงานวิจัยของ ศศิวิมล (2557) จากงานวิจัยของ กุณฑิกา (2554) จากงานวิจัยของ
จันทจิรา (2551) และจากงานวิจัยของ Simon, L.G., and Conger, R.D. (2007) บุคลิกภาพ ความเป็นครู จาก
งานวิจัยของ อุไร (2557) (อ้างอิงใน : ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ (2530)) ทักษะชีวิตของนักศึกษา จากงานวิจัยของ
ยงยุทธ และสุวรรณณา (2553) ผลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ของนักวิชาการและ
นักจิตวิทยา ผู้วิจัยจึงกําหนดรูปแบบเส้นทางตามสมมติฐานของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักศึกษา
ครู
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ด้านการท้าทาย
ตนเอง

อัตมโนทัศ น์

กัน ต์ฤทัย
(2546)

ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน

ลักษณะมุ่งอนาคต

จุฑามาศ
(2550)

พลรพี
(2554)
ปรียาภรณ์
(2550)

อรพิณ และ ภัทรพล
(2554)

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู
อุไร
(2557)

ด้านความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์
ยงยุทธ และสุวรรณา
(2553)
ยงยุทธ และสุวรรณา
(2553)

ด้านความ
ตระหนักรู้ในตน

ยงยุทธ และสุวรรณา
(2553)

ทักษะชีวิต
ในนักศึกษาครู

การสนับสนุน
ทางสังคม

ปัทมา (2550)

การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย
สัมพันธภาพ
ในมหาวิทยาลัย

ยงยุทธ และสุวรรณา
(2553)

ด้านความเห็นใจ
ผู้อื่น

ยงยุทธ และสุวรรณา
(2553)
ยงยุทธ และสุวรรณา
(2553)

ด้านการตัดสินใจ
และการแก้ปัญ หา

ยงยุทธ และสุวรรณา
(2553)

ด้านการจัดการ
อารมณ์ความเครียด
ด้านการสร้าง
สัมพันธภาพ
และการสื่อสาร

ภาพที่ 1 โมเดลสมมุติฐานการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ นั กศึ ก ษาครู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 ใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 15 แห่งทั่วประเทศ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาทัก ษะชีวิต ของนั กศึกษาครู ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในมหาวิทยาลัย 15 แห่ง โดยใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้จํานวน 900 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถามปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ทั ก ษะชี วิต ของนั ก ศึก ษาครู ม หา
วิทยาลัย มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดและวิธีสร้างแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินตนเอง 5 ระดับ แบ่งเป็น 8 ตอน จํานวนข้อคําถาม 87 ข้อ มี 8 ตอนดังนี้ ตอน
ที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว จํานวน 2 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดอัตมโนทัศน์ จํานวน 10 ข้อ ตอนที่ 3
แบบสอบถามวัดลักษณะมุ่งอนาคต จํานวน 10 ข้อ ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดการสนับสนุนทางสังคม จํานวน
10 ข้อ ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตย จํานวน 10 ข้อ ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัด
สัมพันธภาพในมหาวิทยาลัยจํานวน 10 ข้อ ตอนที่ 7 แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพความเป็นครู จํานวน 16 ข้อ
และตอนที่ 8 แบบสอบถามวัดทักษะชีวิต จํานวน 21 ข้อ เมื่อพิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 -1 มีค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.25 – 0.7
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จากนั้นหาค่าความเที่ยง ด้วยวิธีสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (α) ด้านอัตมโนทัศน์ ได้ค่า α = 0.43 ด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคต ได้ค่า α = 0.76 ด้านการสนับสนุนทางสังคม ได้ค่า α = 0.7 ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ได้ค่า α = 0.65 ด้านสัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย ได้ค่า α = 0.69 ด้านบุคลิกภาพความเป็นครู
ได้ค่า α = 0.62 และด้านทักษะชีวิต ได้ค่า α = 0.59
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ ที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แ ก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ผลการวิจัย
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครูมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ χ2 = 493.42, df = 121, p = 0.000, χ2/df =
4.08, CFI = 0.99, GFI = 0.96, RMSEA = 0.059
ภายหลังจากตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว พิจารณาขนาดอิทธิพลของ
ตัวแปรปัจจัยในโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาครูผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวแปรอัตมโนทัศน์ (sc) ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต (lc) ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม (ss) ตัวแปรการ
อบรมเลี้ยงดู (dm) ตัวแปรสัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย (re) และตัวแปรบุคลิกภาพความเป็นครู (tp) ส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรทักษะชีวิต (ls) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.04, 0.19, 0.05, 0.06, 0.07, 0.05 ตามลําดับ
ในขณะเดียวกัน ตัวแปร GPAX ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรทักษะชีวิต (ls) ผ่านตัวแปรอัตมโนทัศน์
(sc) ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต (lc) ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม(ss) ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดู (dm) ตัวแปร
สัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย (re) โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.38
นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปร GPAX มีอิทธิพลทางตรงกับตัวแปรอัตมโนทัศน์ (sc) ตัวแปรลักษณะมุ่ ง
อนาคต (lc) ตัวแปรการสนั บสนุน ทางสั งคม(ss) ตัว แปรการอบรมเลี้ ย งดู (dm) และตั วแปรสั มพัน ธภาพใน
มหาวิทยาลัย (re) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.00, 1.00, 1.00, 0.96,
0.60 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2
ตารางที่ 1 ขนาดอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อนักเรียนที่ ส่งผลทักษะชีวิตในนักศึกษา
ครู
ตัวแปรผล
ตัวแปรทํานาย

อิทธิพล

sc

lc

ss

dm

Re

ls

GPAX

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

1.00**
1.00**
-

1.00**
1.00**
-

1.00**
1.00**
-

0.96**
0.96**
-

0.60**
0.60**
-

0.38**
0.38**
0.04**
0.04**
0.19**
0.19**

sc
lc
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ตัวแปรผล
ตัวแปรทํานาย

อิทธิพล

ss

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

sc

lc

ss

dm

dm
re
tp
R2
0.32
0.57
0.60
0.92
χ2 = 493.42, df = 121, p = 0.000,CFI = 0.99, GFI = 0.96, RMSEA = 0.059, χ2/df = 4.08
หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล IE = อิทธิพลทางอ้อม DE = อิทธิพลทางตรง
ที?เกิ ดจากประสบการณ์
(scexp)

ที?เกิ ดจากการรับรู ้
ตนเอง (scper)

0.16

0.76
ด้านการประกอบอาชีพ
(lcjob)

0.70

1.00

การเลียงดูเ พื?อ ให้เกิด
พฤติกรรมพืนฐาน (demobe)

0.17

ผลสัมฤทธิ:
ทางการเรี ย น
(gpax)

0.78

ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับเพื?อน (ress)

1.74

การสนับสนุน
ทางสังคม (ss)

0.49

ทักษะชี วิต
(ls)

0.75

0.50

0.66

0.07
บุค ลกิภาพ
ความเป็ น ครู (tp)

0.60
สัมพัน ธภาพใน
มหาวิท ยาลัย (re)

0.70

ความยุติธ รรม
(fair)

0.77

0.93

ด้านความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ (ana)

0.97

0.06

ความรับผิดชอบ
(resp)

ด้านความคิดริ เริ ?ม
สร้างสรรค์ (cre)

0.87

0.05

การอบรมเลียงดู
แบบประชาธิปไตย
(dm)

0.99

ความเชื?อมัน? ในตนเอง
(com)

0.60

0.19 0.04

0.96

0.83

การเลียงดูเ พื?อ ให้เกิด
บุค ลิกภาพ (demoper)
ความสัมพัน ธ์ระหว่า ง
นัก ศึกษากับอาจารย์ (rets)

1.00

0.05*
0.05*
0.06
0.06
0.07**
0.07**
0.50**
0.50**
0.86

การสนับสนุน ทางด้าน
การเงิน สิ ?งของ และ
แรงงาน (ssmon)

0.77

1.00
เกรดเฉลี?ยสะสม
(gpa)

0.36

ด้านการท้าทายตนเอง
(cha)

ลักษณะมุ่ง
อนาคต (lc)

0.52

ls

0.53
อัตมโนทัศน์
(sc)

ด้านการเรียน
(lced)

การได้ร ับความช่วยเหลือ
ด้านข อ้ มูลข่า วสาร
(ssinfo)

การสนับสนุนทาง
ด้านจิตใจ (ssmind)

Re

0.85

ความมีระเบียบวินัย
(order)

0.82

ความซื ?อสัตย์
(hon)

0.91
0.95

0.82
0.94 0.98

ด้านความเห็นใจผูอ้ ื?น
(sym)
ด้านการตัดสิ นใจ
และการแก้ปัญหา (dp)
ด้านการจัดการอารมณ์
และความเครี ยด (cop)
ด้า นการสร้างสัมพันธภาพ
และการสื ?อ สาร (com)

ความมีเหตุผล
(rea)

ความขยันหมั?นเพียร
(deli)
ความเมตตากรุ ณา
และเสี ยสละ (meta)

ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทักษะชีวิตของนักศึกษาครู

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครู มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ได้แก่ χ2 = 493.42, df = 121, p = 0.000, χ2/df =
4.08 ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ(ค่า >= 2), CFI = 0.99 ผ่านเกณฑ์ทดสอบ(CFI>0.9), GFI = 0.96 ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
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(GFI>0.9), RMSEA = 0.059 ใกล้เคียงเกณฑ์ทดสอบ(RMSEA<0.05) โมเดลนี้ดัชนีทดสอบความกลมกลืนส่วน
ใหญ่ผ่านเกณฑ์ นั่นคือโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตได้เป็นโมเดลที่พอยอมรับได้
2. อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ผลการวิจัย พบว่า
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งอิทธิพลทางอ้อม โดยผ่าน อัตมโนทัศน์ ลักษณะมุ่งอนาคต การ
สนั บสนุ นทางสั งคม การอบรมเลี้ ยงดู แบบประชาธิ ปไตย และ สั มพัน ธภาพในมหาวิท ยาลัย สอดคล้ องกับ
ศศิวิมล เกลียวทอง (2557) ที่กล่าวว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีแล้วจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม คนรอบข้างให้การสนับสนุน นักศึกษา
ให้ทํากิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นและมีความ ภาคภูมิใจและให้
ความไว้วางใจ จึงเป็นผลทําให้การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมของนักเรียนมีความสุข ไม่มี ปัญหาและสามารถเผชิญ
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของทักษะชีวิตในนักศึกษา
2.2 อัตมโนทัศน์มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครู ถ้านักศึกษามีอัตมโนทัศน์ทางบวก
จะทําให้ นักศึกษาประสบความสําเร็จ ทั้งด้านการเรียน และเป็นที่ยอมรับของสังคม ในทางตรงกันข้ามนักศึกษา
ที่มีอัตมโนทัศน์ในทางลบจะไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนและไม่เป็นที่ยอมรับแก่สังคม (กันต์ฤทัย คลังพหล.
2546)
2.3 ลักษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครู เนื่องจากลักษณะมุ่งอนาคต
เป็นคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การเป็นพลเมืองดีมีจริยธรรม มีเป้าหมายในชีวิต
มีการวางแผนเพื่ออนาคตมีความเพียรพยายามเพื่อ ประสบความสําเร็จในชีวิต (จุฑามาศ ชื่นจิตร. 2550) และยัง
ช่วยสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ และสามารถตัดสินใจเลือกทางเดินอย่างมีเหตุผล จึงมีจิต
ลักษณะที่มี ความสําคัญควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับเยาวชน เพื่อให้ประสบความสําเร็จในด้านการเรียน
และการทํางานในอนาคต (กรภัทร วรเชษฐ์. 2549) ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ กับผลการศึกษาของ ปัทมา
วรรณลักษณ์ (2550) ที่พบว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคต-สูง จะมีทักษะชีวิตเกือบทุกด้านสูง
2.4 การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครู การสนับสนุนทางสังคม
มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคล อยู่ในภาวะวิกฤติ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลที่
สําคัญ ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวและ มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ (พลรพี ทุมมาพันธ์. 2554) โดยสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสรนันท์ สุพรรณรัตนรัฐ (2546) ที่ศึกษาทักษะชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร พบว่านักศึกษาที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวมากจะมีทักษะชีวิตด้านการ
ตัดสินใจ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสัมพันธภาพ ความตระหนักในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น และการจัดการกับความเครียดสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับแรงสนับสนุนของครอบครัว น้อยอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ ษมาพร ศรีวิทยาจิต (2548) ที่
พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิต
2.5 การอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตยมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครู สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของดวงกมล พรหมชัย (2553) ที่พบว่าในกลุ่มนักศึกษาปี ที่ 1 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ส่งผลต่อทักษะชีวิต ด้านการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร และด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ส่วนในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตยส่งผลต่อทักษะชีวิตด้าน
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร
2.6 สัมพันธภาพในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครู ในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่ างครู กับนั ก ศึก ษาและระหว่ างนั ก ศึ ก ษาด้ วย กันเอง มีผลต่อการสร้ างบรรยากาศในห้ องเรี ยน การให้
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นักศึกษามีโอกาสซักถามเข้าร่วมกิจกรรมมาก ทําให้นักศึกษามีความสนุก กระตือรือร้น (นิติสา อังกุล.2552;
อ้างอิงจาก ประดินันท์ อุปรมัย. 2523)
2.7 บุคลิกภาพความเป็นครูมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครู การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น
เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ที่แสดงออกมาทั้งกาย วาจา และใจ เมื่อมีบุคลิกภาพความ
เป็นครูที่ดีแล้ว ภาพลักษณ์ที่ดีก็จะปรากฏต่อศิษย์และผู้ที่พบเห็น ทําให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา สร้างคุณค่า
ให้แก่ตนเองและอาชีพครูต่อไปในอนาคต (อุไร จักษ์ตรีมงคล. 2557)

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตในนักศึกษาครูได้ข้อค้นพบที่ผู้วิจัยใช้เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช้
จากการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศน์ ลักษณะ
มุ่งอนาคต การอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพ
ในมหาวิทยาลัย และบุคลิกภาพความเป็นครู มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ดังนั้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาสามารถ ใช้ตัวแปรดงกล่าวเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาครูมี
ทักษะชีวิตดีขึ้นดังนี้
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นส่วนสําคัญที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาในด้านต่างๆ
ซึ่ งเกิ ด จากนั ก เรี ย นได้ รับประสบการณ์จากกระบวนการเรีย นการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์ ต้องศึ ก ษา
แนวทางในการวัดและประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพสอดคล้องกับผู้เรียน
1.2 ด้านอัตมโนทัศน์ นักศึกษาจะต้องรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง ความเชื่อ ค่านิยม และปรับ
เปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ เป็นเชิงบวก เปิดรับในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
1.3 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต นักศึกษาจะต้องเล็งเห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความต้องการ
ได้รับผลในอนาคตที่ดีกว่า หรือมากกว่าที่จะได้รับในปัจจุบัน มีการวางแผนเพื่อปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมตนเองให้
ปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตนต้องการในอนาคตที่ดี
1.4 ด้านการสนับสนุนทางสังคม ครอบครัว มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนในด้านความช่วยเหลือทาง
ด้านข้อมูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจ จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดกําลังใจพร้อมที่ จะ
ปฏิบัติหรือแสดงในสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ
1.5 ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ครอบครัวจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ฝึกให้
นักศึกษาคิดและตั ดสิน ใจได้ ด้วยตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่น รู้จักรอคอย มีน้ําใจ พร้อมที่จะรั บฟัง ความ
คิดเห็นคนรอบข้างอยู่เสมอ
1.6 ด้านสัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย ผู้เรียนจะมีความต้องการให้ผู้สอนมีไมตรีจิตและให้ความอบอุ่น
เมื่อผู้สอนตอบสนองความต้องการแล้ว จะทําให้ผู้เรียนรับรู้ผู้สอนไปในทางที่ดี มีกําลังใจ ได้รับความสําเร็จในการ
เรียน สําหรับการที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนที่ดีนั้น ก็จะจะช่วยให้มีพัฒนาการด้านการสื่อสาร การทํากิจกรรม
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในอนาคต
1.7 ด้ านบุ ค ลิก ภาพความเป็ น ครู นั กศึ ก ษาจะต้ องมีบุ คลิ ก ภาพที่ ดี และเหมาะสมกับ การเป็ น ครู
จะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคต
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2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทํ า การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ของ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัย
2.2 ควรนําตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตมาก ๆ เช่น บุคลิกภาพความเป็นครู และลักษณะมุ่งอนาคต
ไปศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางพัฒนานักศึกษาให้เกิดบุคลิกภาพความเป็นครู และลักษณะมุ่ง
อนาคตต่อไป
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