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บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอก
ระบบ และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ การวิจัย
มี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ ขั้นตอนที่ 3 จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ รุ่นที่ 43 จํานวน 25 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
โดยสมัครใจ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบที่พัฒนาขึ้นเป็น
แบบเชิงระบบซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ วัตถุประสงค์ของทั้ง 9 ทักษะ 9 ชุดการเรียนรู้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ ทําความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน และการจัด 
การเรียนการสอนแบบ MIAP องค์ประกอบด้านผลผลิต ได้แก่ ผลการประเมินการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการเกิดทักษะชีวิต และองค์ประกอบข้อมูลป้อนกลับ 2) ผลการใช้รูปแบบพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนในการทดสอบความรู้ทั้ง 9 ทักษะ ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลประเมินทักษะด้านสัญลักษณ์พื้นฐานในชีวิตประจําวัน ของ
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 92.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 80 และผลประเมินความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการจัด การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะสําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบต่อรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21, S.D = .534) 
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Abstract 
The objectives of this study were to develop the life skills and career learning model for non-

formal education and to evaluate the results of the model implementation. The research procedure 
comprises 3 phases. Phase1 focused on the development of life skills and career learning model for 
non-formal education. Phase 2 develop learning sets of life skills and career learning model for non-
formal education. Phase 3 was the model implementation to enhance life skills and career of non-
formal vocational students. The population in this study covered the students of non-formal vocational 
students. The sample consisted of 25 volunteer students in batch 43. The data were analyzed by 
descriptive statistics through percentage arithmetic mean, standard deviation, t-test, and content 
analysis. The results revealed that: 1) the life skills and career learning model for non-formal education 
is a systematic model consisting of the input factor comprising 9 objectives of 9 skills stated in online 
learning module. The process factor includes the learning content and MIAP instruction. The product 
factor includes the result of learning evaluation, behavior identifying, life skills and career, and feedback. 
2) The results of the model implementation revealed that the learners’ achievement scores were 
statistically higher than those of pretest scores at .05 level. 3) The results of the evaluation on daily life 
fundamental symbol were at the average of 92.00% higher than the set criteria of 80%. Finally, the 
sample rated their satisfactions on the developed instructional model at the “much” level (X̅ = 4.21, 
S.D = .534).  
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1.  บทนํา 
ระบบการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แบ่ง
ออกเป็น 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีกระทรวง ศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
การศึกษา [1] การจัดการศึกษาแต่ละระบบมี จุดมุ่งหมาย 
รูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร ที่ต่างกัน เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขึ้น 

การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่จัดให้กับ
ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ไม่จํากัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านพื้นฐาน ทักษะในการประกอบ
อาชีพ และทักษะที่จําเป็นสําหรับความรู้ด้านอื่น ๆ เป็น
ฐานในการดํารงชีวิต การจัดการศึกษานอกระบบ มีความ
ยึดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความต้องการของผู้เรียน [2] หลักของการศึกษานอก
ระบบเน้นให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต รูปแบบการศึกษาคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอน ไม่จํากัดเฉพาะครู อาจ
เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือจากท้องถิ่น ซึ่ง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับการ
ดําเนินการของโรงเรียนพระดาบสท่ีมีการจัดการศึกษา
นอกระบบ โดยเน้นทักษะวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นําความรู้ไปประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเอง เน้ือหาที่ใช้ใน
การเรียนการสอนจะครอบคลุมใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) 
กลุ่มงานทักษะฝีมือเบ้ืองต้น 2) กลุ่มงานช่างเฉพาะทาง 
3) กลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) กลุ่มวิชา
สามัญและทักษะชีวิต  

ทักษะชีวิตที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ศึกษานอก
ระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ทักษะพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิต ประกอบด้วย ทักษะด้านการส่ือสาร ทักษะ
การประยุกต์ใช้ตัวเลข และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ทักษะเพื่อการทํางานประกอบด้วยการ
แก้ปัญหา การทํางานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 3) ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตประกอบด้วย 
การพัฒนาอาชีพ สัญลักษณ์ในชีวิต สุขวิถี และชีวิต
พอเพียง [3] ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานที่มีความ 
สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งหากมี
การส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น  

การพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็น
ส่ิงที่โรงเรียนพระดาบสให้ความสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนที่
สําเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพแล้วดู
ตนเองและครอบครัวได้ ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม 
ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้ที่เข้ามาเรียน
ส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทําให้ขาดทักษะการ
ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและสังคม 
ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี นอกจากน้ี
การใช้ชีวิตอยูใ่นกฎระเบียบของโรงเรียนยังทําให้มีผู้เรียน
หลายคนไม่สามารถปฏิบัติได้ ทําให้พลาดโอกาสในการ 
ศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย ซ่ึงจากการสอบถามอาจารย์
ผู้สอนหลายท่านถึงสาเหตุดังกล่าวพบว่า ในช่วงเริ่มต้น
การเรียนมักมีผู้เรียนบางส่วนลาออกกลางคัน เนื่องจาก
ผู้เรียนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบและสภาพ
สังคมแวดล้อมในโรงเรียนได้ นอกจากนี้ระหว่างการศึกษา
ยังปรากฏผู้เรียนที่กระทําผิดกฎระเบียบอื่น ๆ อีก เช่น 
ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงเวลา ซึ่งการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนถือเป็นทักษะพื้นฐานใน
การอยู่ในสังคม ซึ่งหากพิจารณาจากสภาพสังคมของ
วัยรุ่นที่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทในปัจจุบันพบว่า วัยรุ่น
กลุ่มดังกล่าวขาดทักษะชีวิตที่ดี ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ในสังคม การมีทักษะชีวิตที่ดีจะช่วยทําให้การดําเนินชีวิต 
ประจําวันมีความราบรื่น มั่นคง ปลอดภัย และสามารถ
นําไปใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ 

การพัฒนาทักษะความรู้อย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่สําคัญ 
ซึ่งจะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง [4] ซึ่งการสร้างทักษะสามารถสร้างได้ 2 วิธี คือ 

1)  เกิดเองตามธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี แต่การเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอน บางครั้งกว่า
จะเรียนรู้ก็อาจสายเกินไป  
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2) การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน
เป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม ผ่าน
กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมคิดอภิปราย
แสดงความคิดเห็นได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกัน ได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เชื่อมโยง 
สู่วิถีชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้
กับชีวิต 

การนําเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในงานด้านการ 
ศึกษาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติที่
ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ทําให้ได้รับ
ความสนใจจากผู้จัดการเรียนรู้  ซึ่งปัจจุบันเน้ือหาสาระ
ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายในสังคมถูกถ่ายทอดและ
เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทําให้เกิดการเรียนรู้
ที่กว้างขวางและกระจายไปทั่วโลก [5] การเรียนการสอน
ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เข้ามาช่วยสนับสนุน จะทําให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น [6] นอกจากช่วยสนับสนุนให้ 
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะนําไปสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

ในขณะนี้มีส่ือทีเ่ป็นส่ือออนไลน์มีสาระเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิตอยู่มาก หากมีการจัดระบบที่ดีให้สามารถนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้จะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอน ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะเป็นแนวทางการพัฒนา
ทักษะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีที่มีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทของสังคม
และผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยลดความ
เหล่ือมลํ้าของการศึกษาลงและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนได้ ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ดังกล่าวจึงได้ทําการศึกษางานวิจัยครั้งน้ี 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของงานวจิัย 
 2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
 2.2 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย  

3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพ 

นอกระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 43 จํานวน 25 คน ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสมัครใจ 

3.2 เนื้อหาของการวิจัยที่นํามาใช้ในครั้งนี้เป็นการ
นําผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเตรียม
คนเข้าสู่งาน [3]  มาพัฒนาต่อยอด  โดยผู้วิจัยได้เลือก
ทักษะสัญลักษณ์พื้นฐานในชีวิตประจําวันมาจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบท
ของผู้เรียนเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด ด้าน
สัญลักษณ์พื้นฐานในชีวิตประจําวัน มีทักษะย่อยคือ การ
ใช้เครื่องหมายในชีวิตประจําวัน การใช้แบบและแผนที่ 
การเข้าใจเรื่องเวลา 
 3.3 การศึกษาผลการใช้รปูแบบการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสร้างทกัษะชีวิต สําหรบันกัศึกษาวิชาชีพนอกระบบ
ประกอบดว้ย  

3.3.1  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง  

3.3.2   ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

 
4.  สมมุติฐานการวิจยั 

4.1 กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ
มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

4.2 กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ
มีคะแนนเฉล่ียทักษะชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.3 กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรูอ้ยูใ่นระดับมาก 

5.  วิธีการวิจยั  
 5.1  พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 

5.1.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัย 
ตลอดจนข้อมูลจากส่ืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะชีวิต การวัดและ
ประเมินผล การจัดการเรียนรู้ เพื่อนํามาสรุปและ
วิเคราะห์ผลเป็นข้อมูลเบื้องต้น สําหรับใช้เป็นแนวทางใน
การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องการ 
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5.1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับ นักศึกษา
วิชาชีพนอกระบบ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีเป้าหมายเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับบุคคลที่จะเข้าสู่งานอาชีพ 
โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะนําไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต   

5.1.3 นํากรอบแนวคิดที่ได้มาพัฒนาเป็นร่าง
รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ  

5.1.4 นํารูปแบบที่ได้จาการพัฒนาไปเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 

5.1.5 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา จนได้รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์ 
 5.2   พัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 

5.2.1 ศึกษารายละเอียดของทักษะชีวิตจาก
เอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า ทักษะชีวิตที่
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ประกอบด้วยทักษะ
พื้นฐาน 3 ด้าน คือ ทักษะพื้นฐานการดําเนินชีวิต ทักษะ
พื้นฐานเพ่ือการทํางาน และทักษะพื้นฐานการดํารงชีพ 
ซึ่งแต่ด้านประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของทกัษะชีวติพืน้ฐาน 
 
 

5.2.2 กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
พิจารณาจากความเหมาะสมที่สอดคล้องกับบริบทของ 
ผู้ที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกระบบ 

5.2.3 กําหนดขอบเขตของเน้ือหา การพิจารณา
เนื้อหาที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตต้องมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ได้
กําหนดไว้ ร่วมกับบริบทของผู้เรียน สภาพสังคม และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

5.2.4 กําหนดข้อคําถามในแบบวัดประเมินผล 
โดยกําหนดข้อคําถามที่จะใช้ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ได้กําหนดไว้ 

5.2.5 รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 
ทั้งไฟล์ เอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวเสียงต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในหน่วยการเรียน 

5.2.6 สร้างชุดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
ชีวิต 

5.2.7 นําเสนอให้ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
และแก้ไขจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
จนกระทั่งได้ชุดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบท่ีมีความสมบูรณ ์

5.3  จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 
5.3.1 ทําความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ แนะนํา

ขั้นตอนการใช้งานระบบ รวมถึงวิธีการวัดผลการเรียน 
เกณฑ์ในการวัดผล ช่องทางการเรียนรู้ ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร ช่วงเวลาในการดําเนินการต่าง ๆ 

5.3.2 จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบดังนี้ 
1) ผู้เรียนที่เข้าเรียนตามรูปแบบการ

เรียนรู้ เลือกหน่วยการเรียนผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งในหน่วยการเรียนจะมีแบบทดสอบความรู้ 
และเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ใดก่อนก็ได้ โดยมีข้อกําหนด 
ให้ผู้เรียนต้องเรียนครบทุกหน่วยและต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกหน่วยการเรียน 

2) ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน โดยมีการ
เก็บข้อมูลหลักฐานการทดสอบเพ่ือใช้ประกอบการประเมิน 
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3) การวัดและประเมินผล การทดสอบ
ก่อนเรียนใช้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
ทักษะชีวิตในแต่ละหน่วยการเรียน 

5.3.3  พิจารณาผลการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานของผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

 
 

 

รูปที่ 3 การจดัการเรยีนรู ้

5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
5.4.1 โมดูลการเรียนรู้ 
5.4.2 แบบประเมินความเหมาะสมของโมดูล

การเรียนรู้ 
5.4.3 แบบประเมินทักษะชีวิตด้านสัญลักษณ์

พื้นฐานในการดําเนินชีวิต  
5.5  การเก็บรวมรวมข้อมูล 

5.5.1 ประเมินโมดูลการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ประเมินความเหมาะสมของโมดูลเรียนรู้ 

5.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
จํานวน 25 คน ใช้แบบทดสอบ และใบงาน ในโมดูลการ
เรียนรู้ 

5.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
5.6.1 ร้อยละ  
5.6.2 ค่าเฉล่ีย  
5.6.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
5.6.4 การทดสอบค่าที (t-test) 

 
6.  ผลการวิจยั  

6.1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 

รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพนอกระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบเชิงระบบ
ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของทั้ง 9 ทักษะ 9 ชุดการเรียนรู้ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่  
ทําความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน และการจัด 
การเรียนการสอนแบบ MIAP องค์ประกอบด้านผลผลิต 
ได้แก่ ผลการประเมินการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการเกิดทักษะชีวิต และองค์ประกอบข้อมูล
ป้อนกลับ แสดงดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะชีวติสําหรับนกัศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
 

 

6.2   ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 

6.2.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนของผู้ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
 และหลังเรียนในการทดสอบความรู้พื้นฐาน  
 ทักษะชีวิต 9 หน่วยการเรียนรู้  

ทักษะ การทดสอบ X̅ S.D. t p 

การส่ือสาร ก่อนเรียน 5.72 1.339 13.383* .000หลังเรียน 8.76 0.597 
การประยุกต์ 
ใช้ตัวเลข 

ก่อนเรียน 4.48 0.770 22.013* .000หลังเรียน 8.36 0.490 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก่อนเรียน 5.72 1.458 12.338* .000หลังเรียน 8.88 0.666 

การแก้ปัญหา ก่อนเรียน 5.76 1.268 15.399* .000หลังเรียน 9.00 0.577 
การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

ก่อนเรียน 5.32 1.406 13.286* .000หลังเรียน 9.04 0.790 
การพัฒนา
ตนเอง 

ก่อนเรียน 6.60 1.414 10.559* .000หลังเรียน 9.48 0.586 

พัฒนาอาชีพ ก่อนเรียน 4.80 1.155 17.606* .000หลังเรียน 9.24 0.723 
สัญลักษณ์พ้ืนฐาน 
ในชีวิตประจําวัน 

ก่อนเรียน 6.00 1.443 12.402* .000
หลังเรียน 9.44 0.651 

สุขวิถีและการ
มีชีวิตพอเพียง 

ก่อนเรียน 6.96 1.513 9.658* .000หลังเรียน 9.52 0.653 
* p < .05    

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียนในการทดสอบความรู้ทั้ง 9 
หน่วยการเรียนทักษะชีวิต สรุปได้ว่า ผลการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับทักษะชีวิตทั้ง 9 หน่วย ซึ่งได้แก่ 
ทักษะการส่ือสาร ทักษะการประยุกต์ใช้ตัวเลข ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะการ
พัฒนาอาชีพ ทักษะสัญลักษณ์พื้นฐานในชีวิตประจําวัน 
และทักษะสุขวิถีและการมีชีวิตพอเพียง มีคะแนนเฉล่ีย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบทักษะสัญลักษณ์พื้นฐานใน

ชีวิตประจําวัน 
ทักษะย่อย คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 

1. สญัลกัษณใ์นชีวติประจาํวัน 8.80 88.00 
2. การอ่านแบบ 8.56 85.60 
3. การใช้แผนท่ี 8.84 88.40 
4. การเข้าใจเวลา 9.88 98.80 
5. ปฏิทิน 9.92 99.20 

เฉลีย่รวม 46.00 92.00 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบทักษะสัญลักษณ์
พื้นฐานในชีวิตประจําวันในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยคือ 
9.20 คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ
ย่อย พบว่า คะแนนทักษะย่อยเรื่องปฏิทิน มีคะแนน
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เฉล่ียมากที่สุด คือ 9.92 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 99.20 
รองลงมา คือ การเข้าใจเวลา คะแนนเฉล่ีย 9.88 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 98.80 สัญลักษณ์ในชีวิตประจําวัน 
คะแนนเฉล่ีย 8.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.00 การใช้
แผนที่ คะแนนเฉล่ีย 8.84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.40 
และการอ่านแบบ คะแนนเฉล่ีย 8.56 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 ตามลําดับ 

6.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ 
เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
ตารางท่ี 4  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบ   

 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะสําหรับ  
 นักศึกษาวชิาชพีนอกระบบ 

รายการ X̅ S.D. แปลผล
1. ง่ายตอ่การใช้งาน  4.24 .779 มาก 
2. สีสันเหมาะกบัการใช้งาน 4.28 .542 มาก 
3. ขนาด สี ของตัวอักษร 4.40 .707 มาก 
4. ความยาวของเนือ้หามีความ 
   เหมาะสม 4.16 .850 มาก 

5. เน้ือหาเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.20 .707 มาก 
6. เน้ือหาสอดคล้องกบัหนว่ยการเรียน 3.92 .909 มาก 
7. ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมไม่มากหรอื

น้อยเกนิไป 3.96 .790 มาก 

8. นําไปปรับใช้กบัชีวิตประจาํวันได ้ 4.24 .723 มาก 
9. นําไปปรับใช้กบัการทํางานได ้ 4.24 .779 มาก 
10. นําไปปรับใช้กบัการดาํเนินชีวิตใน

อนาคตได ้ 4.24 .723 มาก 

11. เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 4.32 .802 มาก 

12. สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา 4.36 .638 มาก 
13. รูปแบบการเรียนน่าสนใจ 4.16 .746 มาก 
14. ผู้เรียนได้เรียนรู้และเสรมิสรา้ง

ทักษะดว้ยประสบการณ์จริง 4.12 .726 มาก 

15. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้พดูคุย
ซักถาม 4.32 .852 มาก 

รวม    4.21 .534 มาก 

จากตารางที่ 4 การสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพนอกระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 
4.21, S.D = .534) ซึ่งหมายความถึงการจัดการเรียนการ

สอนตามรูปแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยในประเด็นเรื่องขนาด สี ของตัวอักษร ที่
ใช้ในส่ือการเรียนรู้ ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด (X̅ = 
4.40, S.D = .707) รองลงมาคือ สามารถเรียนรู้ได้ตลอด 
เวลา (X̅ = 4.36, S.D = .638) และเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (X̅ = 4.32, S.D = .802) และการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุยซักถาม (X̅ = 4.32, S.D = .852) 
ส่วนประเด็นเนื้อหาสอดคล้องกับหน่วยการเรียน ผู้เรียน
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (X̅ = 3.92, S.D = .909) 
 
7.  สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

7.1  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับ

นักศึกษาวิชาชีพนอกระบบท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า (Input) เป็นส่วนแรก
ของการพัฒนารูปแบบเพื่อให้เป็นรูปแบบที่สามารถนําไป 
ใช้งานได้จริง จึงมีปัจจัยนาํเข้าหลายอย่าง เช่น การกําหนด
หลักการและเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ กําหนด
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ การออกแบบและสร้างเนื้อหา
บทเรียน การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การกําหนด
บทบาทของผู้เรียน ผู้สอน การจัดเตรียมความพร้อมของ
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน เหล่านี้เป็นส่ิงที่สําคัญ
และจําเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละรูปแบบการ
เรียนรู้จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้เรียน ผู้สอน 
ตลอดจนเน้ือหาสาระที่ต้องการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ 
(Process) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ หรือขั้นตอนการจัด 
การเรียนรู้ โดยมีการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบตั้งแต่ทําความเข้าใจกับผู้เรียน เลือกหน่วยการ
เรียน ทําแบบทดสอบก่อนเรียน แสดงเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ ทําแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินผลซึ่งมองใน
ภาพรวมแล้วอาจไม่แตกต่างจากกระบวนการเรียนการ
สอนของคนอื่น ๆ เท่าใดนัก ส่ิงสําคัญของการเรียนรู้ตาม
รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ คือ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบ ซึ่ง
เป็นเรื่องสําคัญและมีการดําเนินการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ผลผลิต (Output) เป็นขั้น
การประเมินผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งความรู้และ
ทักษะ ซึ่งในการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑ์วัดผล 
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เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนมาก
เพียงใด โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดทักษะของผู้เรียนคือ 
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มทั้งหมด การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เป็นการประเมินการเรียนรู้ที่ได้นํารูปแบบ
การเรียนรู้ไปใช้ เพื่อการปรับปรุงการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
ซึ่งผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

7.2 การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้ 
โมดูลการเรียนรู้นี้นําทักษะด้านสัญลักษณ์พื้นฐานใน

ชีวิตประจําวันมาเป็นหน่วยในการเรียนรู้ตัวอย่าง ซึ่งการ
พัฒนาโมดูลการเรียนรู้นี้มีการทําความเข้าใจกับผู้เรียนก่อน 
โดยการช้ีแจงรายละเอียดของการเรียนรู้ ข้อตกลงต่าง ๆ 
เช่น การใช้ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากการ
จัดการของรูปแบบการเรียนรู้นี้ถูกจัดการด้วยระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด การติดต่อส่ือสารจึงดําเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วย ดังน้ันการกําหนดช่องทางการติดต่อส่ือสาร
จึงเป็นส่ิงที่สําคัญ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มีความถนัดในการ
ใช้ช่องทางการติดต่อผ่านทาง Line และ Face Book 
สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊คสามารถสนับสนุนการ ออกแบบ
การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ส่ิงแวดล้อม
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
โดยใช้เพื่อการนํา เสนอหัวข้อหรือ ประเด็นต่าง ๆ ใน
กลุ่มสมาชิก วัตถุประสงค์ของการ จัดสร้างเฟสบุ๊ค คือ 
เพื่อใช้เป็นช่องทางเลือกที่จะส่ง ข่าวสารกันระหว่างกลุ่ม
สมาชิก แต่ไม่ได้เป็นช่องทาง หลักสําหรับการนําเสนอ
เนื้อหาวิชาการต่าง ๆ [7] จากนั้นผู้เรียนจะเข้าสู่การทดสอบ
ก่อนเรียนเพื่อให้ทราบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนต่อละคน
ก่อน แล้วจึงเลือกหน่วยการเรียนที่สนใจ ซึ่งแต่ละหน่วย
การเรียนนั้นเป็นอิสระต่อกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
หน่วยการเรียนใดก่อนก็ได้ จากนั้นจึงทําการทดสอบหลัง
เรียนเพื่อประเมินความรู้ของตนเอง และได้รับแบบทดสอบ
ทักษะของแต่ละคนโดยจะกําหนดเวลาในการส่งร่วมกัน 
จากการประเมินผลโมดูลการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ แต่
ถึงอย่างไรในการจัดการเรยีนรู้จริงก็ตอ้งมีการปรบัเปล่ียน
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานจริงซึ่งบางครั้ง
อยู่เหนือความคาดหมาย  

 
 

7.3  การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง 

ทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ ในการ 
ศึกษานี้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนพระดาบสซึ่ง
ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันพอสมควร เมื่อต้องการ
ให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสําเร็จ การคํานึงถึง
บริบทของนักเรียนแต่ละคนจึงเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งต้องมี
การปรับให้เข้ากับสถานการณ์การเรียนรู้จริงของผู้เรียน 
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้แล้วผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน และผล
การประเมินทกัษะสัญลักษณ์พืน้ฐานในชีวติประจําวันที่มี
ทักษะย่อย 5 ทักษะ ผู้เรียนสามารถ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะได้ไม่อยากนัก ซึ่งทักษะการใช้แผนที่ ทักษะการ
เข้าใจเวลา และทักษะปฏิทิน เป็นทักษะที่มีความ
เกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตประจําวันบ่อย ๆ การได้
คะแนนเต็มจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ส่วนสัญลักษณ์ใน
ชีวิตประจําวันและการอ่านแบบ ในชีวิต ประจําวันอาจจะ
ไม่ได้ใช้บ่อยนักแต่ก็มีประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 
 
8.  ขอ้เสนอแนะการวิจยั 

8.1 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ต้องมีความ
สอดคล้องกับทักษะและบริบทของผู้เรียนของแต่ละกลุ่ม 
การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการเรียนรู้ทําให้เกิด
ความสะดวกมากขึ้น ดังนั้น เพื่อการประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมจึงต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่
จะส่งผลให้การเรียนรู้สําเร็จผล 

8.2 ทักษะชีวิตในแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน  
การออกแบบเทคนิควิธีการส่งเสริมทักษะในแต่ละหน่วย
การเรียนจึงต่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งจะช่วยกัน
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น 
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