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ทักษะช�ว�ตในสังคม

1.	ความหมาย	ความส�าคัญ	และ
ที่มาของการศึกษาทักษะชีวิต
ในสังคม

2.	องค์ประกอบและการพัฒนา
ทักษะชีวิตในสังคม

3.	มนุษย์กับสังคม

 ทักษะชีวิตในสังคม	 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทักษะส�าคัญ

ต่าง	ๆ 	 ที่จ�าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม	 ซึ�งสมาชิกในสังคม

ควรเรียนรู้และน�ามาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม	 เพื่อพัฒนาตน

ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข	 และสามารถท่ีจะแก้ปัญหาหรือรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันจะก่อให้

เกิดประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง	 องค์กร	 และ

ประเทศชาติในทุกด้าน

ชีวิตและสังคม
แหงความสุข
เกิดขึ้นไดดวยสิ่งใด

หนวยการเรียนรูที่

1

วเิคราะห์ความส�าคญัของทักษะชวิีต
ในสงัคมและน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติ
ประจ�าวันได้

ผลการเร�ยนรู

ประเด็นที่จะศึกษา



1.1	 ความหมายของทักษะชีวิตในสังคม

	 ทกัษะ	หมายถงึ	ความช�านาญ	ฝีมอื	ความคล่องแคล่ว	หรอืความสามารถในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	 

โดยที่ทักษะเหล่านี้	 แต่ละบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ	

เช่น	ทักษะทางภาษา	ทักษะทางด้านเล่นกีฬา	ทักษะทางด้านการประกอบอาชีพต่าง	ๆ 	เป็นต้น

	 ส่วนทักษะชีวิต	ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายต่าง	ๆ 	ไว้	ดังนี้

1.  ความหมาย ความส�าคญั และทีม่าของการศกึษาทกัษะชีวติในสังคม

	 ก่อนท่ีจะทราบถึงทักษะส�าคัญในด้านต่าง	ๆ 	 ซึ่งจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง 

มคีวามสขุนัน้	นักเรยีนควรศกึษาและท�าความเข้าใจถงึความหมายและความส�าคญัของทกัษะชวิีต 

ตลอดจนที่มาของการศึกษาทักษะชีวิตในสังคม	 เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและส่งเสริม 

ให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณค่า	 มีทักษะชีวิต 

ที่ดีทั้งทางด้านความรู	้ความคิด	และพฤติกรรม	พร้อมที่จะพัฒนาสังคมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

อย่างยั่งยืนสืบไป

ให้ความหมายว่า	ทักษะชีวิต	หมายถึง	ความ

สามารถในการแก้ปัญหาท่ีต้องเผชิญในชีวิต

ประจ�าวนัเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยและสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ให้ความหมายว่า	ทักษะชีวิต	หมายถึง	ทักษะ

ที่มนุษย์ทุกคนจ�าเป็นต้องมีและต้องใช้ในชีวิต

ประจ�าวนั	เพือ่ช่วยให้ตนเองมคีวามสขุ	สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้	และประสบความส�าเร็จ

กาญจนา คงสวัสดิ์ มัณฑรา ธรรมบุศย์

ให้ความหมายว่า	 ทักษะชีวิต	 หมายถึง	 ความสามารถของบุคคลทั้งความรู้	 เจตคติ	 และทักษะ 

ที่จะปรับตัว	 และเผชิญต่อสิ่งเร้าต่าง	ๆ 	 ในชีวิต	 อย่างสร้างสรรค์	 มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งสอดคล้อง 

กับวัฒนธรรม	 ส่ิงแวดล้อม	 และสังคม	 ผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดีจะมีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

มีความบากบั่น	รู้จักแก้ปัญหาดี	ปรับตัวได้	พึ่งตนเองได	้และป้องกันตนเองในภาวะคับขัน

ยงยทุธ วงศ์ภริมย์ศานติ์
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ทักษะชีวิตในสังคมทั่วไป ทักษะชีวิตในสังคมเฉพาะ

 เป็นทักษะพื้นฐานในการเผชิญปัญหาปกติใน

ชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ความขัดแย้งทางความคิด	

การสือ่สารทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ	การตดัสนิใจเลอืก

กระท�าสิ่งต่าง	ๆ 	เป็นต้น

	 ผู้ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมทั่วไป 

จะมคีวามสามารถส�าคัญ	ดังนี้

	 •	วิเคราะห์เป็น	

	 •	ตัดสินใจได้	

	 •	แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม	

	 เป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับใช้ในการเผชิญกับ

ปัญหาชวีติทีเ่ฉพาะเจาะจง	เช่น	ปัญหายาเสพตดิ	

ปัญหาการต้ังครรภ์ทีไ่ม่พร้อม	ปัญหาสัมพันธภาพ

ที่ไม่ดีกับเพื่อนและผู้อื่น	เป็นต้น

	 ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมเฉพาะ	

จะมีความสามารถส�าคัญ	ดังนี้

	 •	จิตใจเข้มแข็ง	อดทน	

	 •	ผ่านพ้นวิกฤตได้โดยไม่มีผลกระทบตามมา	

	 •	ฟื้นตัวจากปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

	 ดงันัน้	ทกัษะชวีติในสงัคม	หมายถงึ	ความสามารถในการพฒันาตนหรอืปรบัตัวให้สอดคล้อง

กบัสภาพสงัคมท่ีตนอาศยัอยู่ได้อย่างกลมกลนื	ความสามารถในการจดัการปัญหาได้ด้วยหลกัแห่ง

เหตุผล	 และความพร้อมที่จะรับมือกับความเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้

เพือ่ให้สามารถด�ารงชวีติในสงัคมได้อย่างมีความสุข	ปราศจากปัญหาหรอืความขดัแย้งรนุแรงใด	ๆ

	 ทักษะชีวิตในสังคมสามารถจ�าแนกได้เป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

ให้ความหมายว่า	ทักษะชีวิต	หมายถึง	ความ

สามารถ	อันประกอบไปด้วย	ความรู้	 เจตคติ	

และทกัษะในการทีจ่ะจดัการกบัปัญหารอบด้าน

ในสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส�าหรับ

อนาคต

ให้ความหมายว่า	ทักษะชีวิต	หมายถึง	ความ

สามารถในการใช้ความรู้	 เจตคติและทักษะ 

ต่าง	ๆ 	 ที่ช่วยในการสนับสนุนพฤติกรรมของ

บุคคลให้สามารถรับผิดชอบตนเองส�าหรับ 

การด�าเนินชีวิตโดยมีการสร้างทางเลือกท่ีดี	

การต่อต้านความกดดันจากกลุ่มเพื่อน	 และ

การจัดการกับสิ่งที่เข้ามาคุกคามชีวิต

กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ ยูนิเซฟ
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1.2	 ความสําคัญของทักษะชีวิตในสังคม

ทกัษะชวีติในสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของประชากรโดยรวม	กล่าวคอื	ผูม้ทีกัษะ

ชีวิตในสังคมที่ดีจะสามารถน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือจัดการเรื่องราวต่าง	ๆ 	 ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม	 ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองแล้ว	 ยังท�าให้สังคมเกิดความสงบและ

พัฒนาไปอย่างราบรื่นอีกด้วย	 ในทางกลับกัน	 หากบุคคลขาดทักษะชีวิตในสังคมหรือน�ามาใช้

ในทางท่ีผิด	 ก็จะก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายในสังคมตามมา	 ดังนั้น	 ทักษะชีวิตในสังคมจึงมี

ความส�าคัญทั้งต่อตนเองและส่วนรวม	ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้	ดังนี้

1.		ท�าให ้ป ัญหาที่ เกิดขึ้นนั้นได ้รับการแก ้ไข

อย่างถูกต้อง	เช่น	ปัญหาสุขภาพกาย	ปัญหา

สุขภาพจิต	 ปัญหาการพัฒนาตนเอง	 เป็นต้น	

เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง	ๆ 	 ซ่ึงบุคคล

ที่มีทักษะชีวิตในสังคมย่อมเข้าใจปัญหาและ

สามารถใช้หลกัเหตผุลแก้ไขปัญหานัน้ให้ลลุ่วง

ไปได้

2.		ท�าให้ประสบความส�าเรจ็ในชวิีต	ทัง้ความส�าเรจ็

ด้านการเรียน	 การประกอบอาชีพ	 การสร้าง

ครอบครวั	และด้านอืน่	ๆ 	เพราะบคุคลทีม่ทีกัษะ

ชีวิตในสังคมย่อมมีเป้าหมาย	 มีการวางแผน

ที่ดี	 และสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้จน

ประสบความส�าเร็จ

3.		ท�าให้มีความสุขในการด�าเนินชีวิต	 บุคคลที่มี

ทักษะชีวิตในสังคม	 ย่อมสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างสงบสุข	 เพราะรู ้จักที่จะเปดใจ

ยอมรับความแตกต่าง	 มีความฉลาดทาง

อารมณ์	มีทัศนคติเชิงบวกต่อมนุษย์และสังคม	

เข้าใจเหตุผล	 และเรียนรู้เพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

1.		ท�าให้ปัญหาสังคมคลี่คลายหรือหมดไป	 เช่น	

ปัญหาการทะเลาะวิวาท	 ปัญหาครอบครัว

แตกแยก	 ปัญหาสิ่งเสพติด	 เป็นต้น	 ทั้งนี้

เป็นผลมาจากประชากรในประเทศมีทักษะใน

การป้องกันและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

2.		ท�าให้สังคมสงบสุขและเจริญก้าวหน้า	 เมื่อ

สังคมปราศจากปัญหาและมีทรัพยากรมนุษย์

ที่เปียมไปด้วยคุณภาพ	 มีทักษะการด�ารงชีวิต

ในสังคมที่ดี	ย่อมน�าความสงบสุข	ความเจริญ

ก้าวหน้า	และความเข้มแข็งมั่นคงมาสู่สังคม

3.		ท�าให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น	 สังคม

ที่มีความสงบสุขย่อมน�ามาสู่การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ	ซึ่งส่งผลให้ประชากรมีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น	 มีระดับความสุขในการด�าเนินชีวิตที่

เพิ่มขึ้น	และจะท�าให้ประเทศก้าวเข้าสู่การเป็น

ประเทศโลกที่หนึ่งอย่างสมบูรณ์และมั่นคง

ความส�าคัญตอตนเอง ความส�าคัญตอสังคม
และประเทศชาติ

Let's Think

ทักษะชีวิตในสังคมมีความส�าคัญต่อ

บุคคล	สังคม	และประเทศชาติอย่างไร

Let's Think
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1.3	 ที่มาของการศึกษาทักษะชีวิตในสังคม

	 การศึกษาทักษะชีวิตในสังคมเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส�าคัญ	ดังนี้

1) ความแตกต่างกันของมนุษย์ในสังคม

ทั้งทางด้านความคิด	 ความเชื่อ	 วัฒนธรรม	

เชื้อชาติ	 ภาษา	 วัย	 เป็นต้น	 ความแตกต่าง

เหล่านีอ้าจกลายเป็นสาเหตแุห่งความขดัแย้งได้	

มนุษย์จึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะชีวิตในสังคม	

เพื่อให้อยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างได้

อย่างกลมกลืน

2) ความเปลี่ยนแปลงของสังคม	 มนุษย์

มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาและปรากฏความ

เปลี่ยนแปลงในแทบทุกด้านอย่างไม่หยุดนิ่ง

ซึ่งหากมนุษย์ขาดทักษะในการรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลง	 ก็เปรียบเสมือนร่างกายท่ีขาด

ภูมิคุ้มกัน	 ง่ายต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ	 ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตและการพัฒนา

สังคมในด้านต่าง	ๆ

3) ปัญหาทางสงัคม	จากทัง้ความแตกต่าง

ของมนุษย์และความเปลี่ยนแปลงของสังคม	

ล้วนก่อให้เกดิปัญหาทางสงัคมตามมามากมาย	

ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

คุณภาพสังคม	 มนุษย์จึงจ�าเป็นที่ต้องเรียนรู้

ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและ

ถกูต้องเหมาะสม	เพือ่ให้ชวีติและสงัคมสามารถ

ด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ความหลากหลายของผู้คนในสังคม	 ท�าให้มนุษย์จ�าเป็น
ต้องเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ปัจจุบันเป็นโลกยุคดจิทิลัทีข้่อมูลข่าวสารแพร่ถงึกนัอย่าง
รวดเร็ว	 การมีทักษะชีวิตในสังคมจะช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน
ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี

การมทัีกษะในชีวติ	จะช่วยให้สามารถจดัการปัญหาต่าง	ๆ 	
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5



2.1	 องค์ประกอบของทักษะชีวิต

	 องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization	:	WHO)	เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ

ของสหประชาชาติได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้	10	องค์ประกอบ	โดยจัดเป็น	3	ด้าน	

ดังนี้

	 ทกัษะชวีติในสงัคมมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มทีัง้คณุภาพและ

ประสิทธิภาพ	อันเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน	แต่การสร้างสังคมแห่ง

ความสุขให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในสังคมในการ

พัฒนาทักษะชีวิตที่ส�าคัญให้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

2. องค์ประกอบและการพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

ทักษะด้านความคิด

	 •	ทักษะการคิดสร้างสรรค์

	 •	ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะด้านจิตใจ

	 •	ทักษะการตระหนักรู้ในตน

	 •	ทักษะการเข้าใจผู้อื่น

ทักษะด้านพฤติกรรมและสังคม

	 •	ทักษะการตัดสินใจ

	 •	ทักษะการแก้ปัญหา

	 •	ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	 	ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล

	 •	ทักษะการจัดการกับอารมณ์

	 •	ทักษะการจัดการกับความเครียด
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องค์ประกอบทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลก

ทักษะชีวิต คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป้าหมาย

การคิดสร้างสรรค์

•		คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม	ทฤษฎ	ีหรือ

ทางเลือกใหม่	ๆ 	เพื่อน�ามาใช้

ประโยชน์ได้

•		น�าประสบการณ์ต่าง	ๆ 	มาประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม

•		สามารถแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ที่มีอยู่ 

ให้คลี่คลายหรือหมดไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

•		สามารถพัฒนาตนเองและสังคม

	 ให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

•		วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร	

ปัญหา	หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

	 รอบตัวได้

•		สามารถคิดเป็นระบบ	คิดเป็นองค์รวม	

คิดกว้างไกล	และไม่ยึดติดอยู่กับ

	 กรอบความคิดหรือทฤษฎีเดิม	ๆ

การตระหนักรู้ในตน

•		รู้จักและเข้าใจตนเองในด้านต่าง	ๆ 	

เช่น	ข้อดี	ข้อเสีย	เป้าหมายของชีวิต	

เป็นต้น

•		สามารถวางแผนชีวิตในอนาคตให้

เหมาะสมกับความสามารถหรือ

ความถนัดของตน

•		สามารถพัฒนาตนเองในด้าน 

ที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น

การเข้าใจผู้อื่น

•		เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง

	 ระหว่างบุคคล	เช่น	เชื้อชาติ	ภาษา	

	 ศาสนา	ระดับการศึกษา	อาชพี	เป็นต้น

•		สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การตัดสินใจ

•		ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง	ๆ 	ได้

อย่างเป็นระบบและรอบคอบ

•		ลดความผิดพลาดหรือการสูญเสีย

โอกาสส�าคัญต่าง	ๆ 	ที่เข้ามาในชีวิต

การแก้ปัญหา

•		รู้จกัจดัการปัญหาทีเ่กิดขึน้กับท้ังตนเอง

หรือส่วนรวมได้อย่างเป็นระบบ	และ

	 ไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมา

•		สามารถด�าเนนิชวีติในสงัคมได้อย่าง

ราบรื่นและมีความสุข	

•		สามารถประสบความส�าเร็จใน 

เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว

•		สามารถพึง่พาตนเองหรอืเอาตวัรอด

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้

การสือ่สารอย่างมี

ประสทิธภิาพ

•		ใช้ค�าพูดและท่าทางเพื่อแสดงความ 

คิดเห็น	ความต้องการ	ความรู้สึก

นึกคิดของตนให้บุคคลอื่นทราบได้

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

และบริบทของสังคม

•		สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

•		สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ

บุคคลรอบข้างไว้ได้อย่างมั่นคง

ด้านความคิด

ด้านจิตใจ

ด้านพฤติกรรมและสังคม

 องค์ประกอบของทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลกแต่ละทักษะมีรายละเอียด	ดังนี้
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ทักษะชีวิต คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป้าหมาย

การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล

•		สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
	 บคุคลรอบข้าง	เช่น	สมาชกิในครอบครวั	 
	 เพือ่น	ผู้บังคับบัญชา	สมาชกิในองค์กร 
	 หรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่	เป็นต้น

•		สามารถด�ารงชีวิตร่วมกับผู้คน 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข	

•		สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม

การจัดการกับอารมณ์
•	รับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนและผูอ้ืน่
•		จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นใน
	 สถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้อย่างสร้างสรรค์

•		สร้างสขุภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจติใจ
•		ลดปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลเสีย 
ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

การจัดการกับ
ความเครียด

•		รับรู้สภาพความเครียดที่เกิดขึ้นกับ
	 ตนเอง	
•		รู้สาเหตุของความเครียดและรู้แนวทาง
ในการผ่อนคลายหรือควบคุมระดับ
ความเครียด

•		รู้จักจดัการความเครียดไม่ให้เพิ่ม 
มากขึ้น

•	สร้างความสุขให้แก่ชีวิต
•		ลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจาก
ความเครียด

	 ส�าหรับในประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการก�าหนด 

องค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ส�าคัญเพื่อสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน

ในสภาพสงัคมปัจจุบันและเตรยีมพร้อมส�าหรบัอนาคตไว้	4	องค์ประกอบ	ซึง่กล่าวโดยสรุปได้	ดงันี้

องค์ประกอบทักษะชีวิตของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทักษะชีวิต คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป้าหมาย

การตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น

•	รู้จักตนเองในทุกด้าน	
•	มีเป้าหมายในชีวิต	
•	เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล					
•		ยอมรับ	เห็นคุณค่า	และภาคภูมิใจ
	 ในตนเองและผู้อื่น	
•	มีความรับผิดชอบ

•		สามารถวางแผนอนาคตไปสู่ 
เป้าหมายที่วางไว้ได้ส�าเร็จ	

•		สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์

•		รู้จักแยกแยะข้อมูลข่าวสาร	ปัญหา	
และสถานการณ์รอบตัวได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

•		วิพากษ์วิจารณ์และประเมนิสถานการณ์
รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูล

	 ที่ถูกต้อง	
•		รับรู้ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

•		สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ
•		สามารถแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

•		สามารถคาดการณ์อนาคตและรับมอื
กับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
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ทักษะชีวิต คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป้าหมาย

การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด

•	 	เข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของ
ตนเองและผู้อื่น

•	 	รู้สาเหตุและวิธีการควบคุมอารมณ์
และความเครียด	

•	 	รู้วธิผ่ีอนคลาย	หลกีเลีย่ง	และปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความเครียด	
หรืออารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์

•	 	สร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี	
เพื่อเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิต

•	 	ลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจาก
ความเครียด

การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อื่น

•	 	รับรู้และเข้าใจมุมมอง	อารมณ์	ความ
รู้สกึนึกคิด	และความต้องการของผูอ่ื้น	

•	 	ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสาร
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

•	 	วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง	ๆ 	

•	 	ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี	
เพื่อสร้างความร่วมมือและท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

•	 	สามารถด�ารงชีวิตร่วมกับผู้คน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข	

•	 	สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
ความสงบสุข	และความเป็น
เอกภาพในสังคม

	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาจากองค์ประกอบทักษะชีวิตของทั้งองค์การอนามัยโลกและส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยจะพบว่า	 ทักษะชีวิตในสังคมที่จ�าเป็นประกอบด้วย	

3	ด้านหลัก	ๆ 	คือ

Let's Think
การอาศัยอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่าง

มีความสุข	จ�าเป็นต้องใช้ทักษะชีวิต

ในสังคมทักษะใด

Let's Think

โดยมีเปาหมายที่ส�าคัญ คือ		สร้างประโยชน์สุขในทุกด้านให้แก่สมาชิกในสังคมและสร้างสังคมให้เป็น

สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ความคิด

ทักษะชีวิตในสังคม

1

อารมณ์และจิตใจ2 พฤติกรรมและสังคม3
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2.2	การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

	 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมมีแนวทางในการปฏิบัติแต่ละด้าน	ดังนี้

1) ด้านความคิด

(1) หม่ันศึกษาหาความรูอยางรอบดาน 

เพราะความรู้	 คือ	 พ้ืนฐานของความคิด	 การ

มีความรู้อย่างรอบด้านจะช่วยให้สามารถคิด

เชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ	 เห็นภาพความ

สัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ 	 ในลักษณะขององค์รวม	

และเห็นทางเลอืกในการแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย

(2) เปดกวางทางความคิด	 ด้วยการ

เปดใจรับฟังแนวคิดใหม่	ๆ 	 ไม่ปดกั้นตนเอง

อยู่ในกรอบแนวคิดเดิม	ๆ 	 เพราะสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 การมองสังคมใน

การศึกษาความรูอ้ย่างรอบด้านช่วยให้เกดิการพฒันาทาง
ความคิดและน�าไปสู่การปฏิบัติในทางที่สร้างสรรค์

การเป็นอาสาสมคัรท�าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม	ช่วยให้เกดิ
การพัฒนาจิตใจ	และเข้าใจผู้อื่นในสังคมได้ดียิ่งขึ้น

ยุคใหม่ด้วยแนวคิดเก่า	 อาจท�าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่แท้จริง	 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อ

การด�าเนินชีวิตตามมา

(3) ตั้งคําถามกับสิ่งตาง ๆ  รอบตัว	ความสงสัย	คือ	ต้นเหตุแห่งความรู้	การตั้งค�าถามกับ

สิ่งต่างๆ	 รอบตัว	 จึงส่งเสริมให้บุคคลได้คิดและลงมือหาค�าตอบ	 ค�าถามจึงเป็นเครื่องมือกระตุ้น

ความคิดที่ส�าคัญ	และน�าไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่	ๆ

2) ด้านอารมณ์และจิตใจ

  (1) ปรับทัศนคติและเปดใจใหกวาง

ด้วยการไม่ยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง	 ไม่มอง

ว่าตนนั้นดีที่สุด	ฝึกมองโลกในด้านบวก	เชื่อว่า

ทุกปัญหาแก้ไขได้	 และรู้จักที่จะเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา	 ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและ

อยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุมากขึน้	เช่น	การ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นก็ควรจะต้องเปดโอกาสให้

ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน	เพื่อให้เกิด

แนวคิดที่สร้างสรรค์ใหม่	ๆ 	 และเกิดประโยชน์

ต่องานที่ท�าอย่างสูงสุด	เป็นต้น
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