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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) 
 
คําสําคญั: รูปแบบการเรียนรูท้กัษะชีวติ, นกัศึกษาวชิาชพีนอกระบบ 
รับพจิารณา: 11 กรกฎาคม 2562 
แก้ไข:  23 สิงหาคม 2562 
ตอบรับ:  29 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลย ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมเคร่ืองกล วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3 อาจารย์ประจํา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4 ผู้อํานวยการโรงเรียนพระดาบส 
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทร. +668 6628 1245  อีเมล: pond.psw@gmail.com  

_20-0528(001-204).indd   187 22/7/2563 BE   13:46



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 11  No. 1 January – April, 2020
188

 
 

Development of Life Skills and Career Learning Model for Non-formal Education 
 

Bhornsawan  Chantakhad1*  Kanlaya  Ubontip2  Theerapong  Wiriyanon3 and Somyot  Jedcharoenruk4 
 

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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