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K 43469104  :  สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
คําสําคัญ  :  การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต / นักศึกษาทางไกล

จรรยา  มากอิ่ม : ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม (OPINIONS ON GROUP MEETING ACTIVITIES FOR
QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNERS AT LOWER SECONDARY LEVEL IN
NAKHON PATHOM PROVINCE) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ. ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย และ รศ. สุพัตรา
ชุมเกตุ.   153 หนา. ISBN 974 – 653 – 979 – 5

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา    
คุณภาพชีวิต ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการปฏิบัติ
งานโครงการและดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาทางไกล ในจังหวัดนครปฐม  2) ศึกษา 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติ     
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตาม ตัวแปร เพศ อายุ  สถานภาพการสมรส และสถานภาพการ
ทํางาน และ3)ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ         
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลและครูผูรับ
ผิดชอบกลุมนักศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก 
นักศึกษาทางไกล ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 และเคยปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
แลวอยางนอย 1 กิจกรรม จํานวน 275 คน 2) กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ ไดแก นักศึกษาทางไกล จํานวน 14 คน 
และครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา จํานวน  14 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ จํานวน 3 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ(%) คาเฉลี่ย(Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรใช t-test และF-test ทดสอบรายคูใชวิธีของเชฟเฟ

ผลการวิจัยพบวา
1. การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ

ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ  พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดานสถานภาพการสมรส และสถานภาพการทํางานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

3. ปญหาและขอเสนอแนะ ตอการปฏิบัติงานกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา   
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล และครูผูรับผิดชอบ
กลุมนักศึกษา พบวา นักศึกษาทางไกลขาดความรูความเขาใจในการเขียนโครงการ ขาดความรวมมือระหวางสมาชิก
กลุมและขาดสื่อ อุปกรณ งบประมาณ ขอเสนอแนะ ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาควรมีการชี้แจงและกํากับดูแล     
การปฏิบัติเขียนโครงการอยางใกลชิดใหมากขึ้น จัดทําคูมือการเขียนโครงการอยางงายใหนักศึกษาทางไกลเรียนรูดวย
ตนเอง และจัดระบบหมุนเวียนใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโครงการ ประสานงานและขอ
ความรวมมือกับชุมชนใหมากขึ้น

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน     บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร             ปการศึกษา 2547
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K 43469104  :  MAJOR : ADULT AND CONTINUING EDUCATION
KEY WORD  :  GROUP  MEETING  FOR  QUALITY  OF  LIFE  DEVELOPMENT / THE DISTANCE     

                       LEARNERS.
   .            JANYA   MARKIM  : OPINIONS ON GROUP  MEETING  ACTIVITIES  FOR  QUALITY  OF  LIFE

DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNERS AT  LOWER  SECONDARY  LEVEL  IN  NAKHON PATHOM 
PROVINCE. THESIS ADVISORS : KIRIBOON JONGWUTIWES, Ph.D., AND  ASSOC. PROF. SUPATTRA  
CHUMKET, M.Ed.153 pp. ISBN  974 – 653 – 979 – 5.

             The  purposes  of  the  research  were  1)  to  study opinions on group  meeting  activities  for  
quality  of  life  development of distance learners at Nakhon  Pathom province in  various aspects namely : 
acquisition of knowledge  about  undertaking, writing and  approving project performances,  and  their  daily  
life application   2)   to  compare  the    opinions  of    distance  learners  at  lower  secondary  in    
Nakhon  Pathom wiith  group  meeting   activities  for  quality   of  life  development   classified  by different  
variences :  gender, age, marital  and  career   status  and  3)  to  study  the  problems  and  suggestions, 
regarding to group  meeting  activities for quality  of life development  of  distance  learners at  lower 
secondary  level  in  Nakhon  Pathom  through learners’ and facilitators’ opinions.   The total samples  were
consisted of  1) 275  distance learners in  the second  semester, 2003  academic  year  who had ever 
attended at  least   one type of  group  meeting  activities  for  quality  of  life  development  by answering 
questionnaires,  2)  14   distance   learners  and  14  facilitators by interviewing.  The instruments  were  
questionnaires  and  interviewing  form. The statistics used for analysis included percentage (%), mean (Χ )
standard deviation (S.D.), t-test, F- test, and test  the different  by  Scheffe’.

  The  results  of  the  research  were  as  follows :
  1. Opinions on group  meeting  activities  for  quality  of  life  development  in all aspects namely

: acquisition of  knowledge  about undertaking, writing  and  approving, project performances, daily
application  through   distance  learners  in  Nakhon  Pathom  were  at  the   high  level.

  2. A comparison of distance  learners’ opinions at  lower  secondary level in  Nakhon  Pathom
with    group  meeting  activities  for  quality   of  life  development   classifled  by gender and age  were
significant different at .01 level, marital  status  and  career   status    were   not   significant different.

  3. Problems  regarding to group  meeting  activities  for  quality  of  life  development   of
distance  learners  at  lower  secondary  level  in  Nakhon  Pathom  through  learners  and facilitators’
opinions were : lack  of knowledge in  writing project, lack of cooperation among group members, lack of
materials and budget, Their  suggestions were :  facilitators should  explain  and  control  closely in  writing
project, self instruction  manual provision  to  distance  learners and  the circulation  system arrangement  to
every project, group  members  should  share  their  responsibilities  in undertaking  project, and should ask
for coordination and cooperation  from their  communities.

Department of Nonformal Education         Graduate School, Silpakorn University         Academic Year 2004
Student’s signature…………………………………………….
Thesis Advisors’ signature  1. ………………………………………….  2. ……………..…………………………..
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความเมตตาและความชวยเหลืออยาง  
ดียิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย และ รองศาสตราจารย         
สุพัตรา  ชุมเกตุ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  อีกทั้ง อาจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร        
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สมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและระลึกถึงพระคุณอาจารย  จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย
ทุกทานดวยความเคารพอยางสูง

ขอขอบพระคุณ อาจารยวิริตา  พูลสุข ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา          
นอกโรงเรียนอําเภอพุทธมณฑล  อาจารยอัญชุลี  จันทรมณี  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอบางคนที อาจารยธนิต  บุญประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี  อาจารยจุฑารัตน  จีนประชา ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอสามพราน  และ อาจารยรัชนี  จันทรอัมพร  อาจารย 3 ระดับ 8 ศูนย-     
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใน
การทําวิจัย  ขอขอบพระคุณ ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ครูผูรับผิดชอบ
กลุมนักศึกษา และนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 
อําเภอ ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี
เปนอยางดี และขอขอบคุณ อาจารยจงรักษ  เฉียงตะวัน อาจารย 2 ระดับ 7 ศูนยบริการ      
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  ตลอดจนพี่ ๆ สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและ    
การศึกษาตอเน่ือง รุนที่ 27 (โครงการความรวมมือ) ทุกทาน ที่ใหการชวยเหลือและเปนกําลังใจ 
จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี

ประโยชนอันเนื่องมาจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบคุณความดีทั้งหมดเพื่อ 
ตอบแทนพระคุณของบิดา มารดา ครู-อาจารย และผูมีพระคุณที่เลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และให
ความรัก ความเมตตา ดวยดีตลอดมา
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บทที่  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองอยาง
รวดเร็ว กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้แพรสะพัดไปทั่วทุกมุมโลก  อันมีผลกระทบทั้งในทางบวกและ
ทางลบตอวิถีชีวิตของคนในประเทศตางๆ อยางรุนแรง ประเทศไทยเองก็ไดรับผลกระทบ    
อยางหนักดวยเชนกัน จึงเรงหาทางปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ดวยการพัฒนาความรู 
ความคิด  ความสามารถของชาวชนบทซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศใหไดรับรูขาวสาร
ในดานตางๆ อยางกวางขวาง เพ่ือสามารถแขงขันและรวมมือกับนานาประเทศไดอยางมี      
ประสิทธิภาพ   จึงทําใหการศึกษาเขามามีบทบาทตอการพัฒนาดังกลาว เน่ืองจาก  การศึกษา  
เปนกระบวนการที่มุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ ทั้งสติ
ปญญา จิตใจ รางกายและสังคม เพ่ือเสริมสรางการพัฒนา และการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบันที่
พระราชทานแกครูผูมีหนาที่ใหการศึกษาแกนักเรียนตอนหนึ่งวา

“…การศึกษา เปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ  
ทัศนคติคานิยมและคุณภาพของคน เพ่ือใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ เม่ือบานเมืองประกอบ    
ไปดวยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การพัฒนาประเทศยอมทําไดโดยสะดวกราบรื่น    
ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว…” (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2542 : 1)
                 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาความรู ความคิด เจตคติ คานิยม และพฤติกรรม
ของมนุษยเพ่ือใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ ดังนั้น การจัดการศึกษามีสวนสําคัญตอการพัฒนา
ความรูของประชาชนอันจะทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองกาวทันอารยประเทศ เพราะถา      
พลเมืองของประเทศไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะสามารถพัฒนาตนเองใหกาวทันตอการ  
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วการจัดการศึกษาจะใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
นั้นตองอาศัยกระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีหลักในการบริหารงาน รูจักเทคนิคของ
การบริหาร มีวิสัยทัศนอันกวางไกล จึงทําใหกระบวนการจัดการศึกษากาวทันตอการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้น ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 
กอใหเกิดการปฏิรูปสังคมไทยในดานตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพคนไทยและเพิ่มพูน
ความเขมแข็งทางดานปญญาของคนไทย  การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนวาระแหงชาติที่สําคัญยิ่ง  
โดยสังคมไทยไดคาดหวังวา “การปฏิรูปการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พ.ศ.  2542 จะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยใหสามารถไปสูความเจริญ
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2543 ก : 1)

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มี 3 รูปแบบ    
คือการศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการ
ศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ  ลวนมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในชุมชน
หรือประเทศชาติ โดยการศึกษานอกโรงเรียนเปนการศึกษาที่มุงเนน  ในการสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแตเพียงอยาง
เดียวไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการในการเรียนรูของประชาชนไดอยางทั่วถึง  จําเปน
ตองมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะยืดหยุนมากกวา สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางหลากหลายและทั่วถึง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2541 : 1)   
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญเปนบริการสําคัญอันหน่ึงของกรมการศึกษานอก     
โรงเรียน โดยมีหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนที่มีความมุงหมายใหการศึกษากับกลุมเปาหมาย
ที่มีความแตกตางกันตามสภาพปญหาและความตองการที่จะศึกษาเนื้อหาสาระวิชาตาง ๆ  เปน
การจัดการศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมใหดีขึ้น  และมี
หลักการสําคัญอีกประการคือ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคนซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยโดยตองพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือ

1. ดานสติปญญา ตองพัฒนาคนใหมีปญญาดี มีความรู มีทักษะพ้ืนฐานในการ     
สื่อสารสามารถสรางและใชเทคโนโลยีสมัยใหมผสมกับภูมิปญญาชาวบาน มีความกระตือรือรน
ในการรับรูขาวสารขอมูลตลอดเวลา

2. ดานจิตใจ ใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี มีความเชื่อม่ัน มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปรับตัวเองใหรับการเปลี่ยนแปลงได

3. ดานรางกาย ใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี พัฒนาสุขภาพอนามัยใหแข็งแรง     
มีโครงสรางของรางกายที่เจริญเติบโต สามารถรักษาสมรรถภาพกลไกของรางกายใหเหมาะสม
กับงาน

4. ดานสังคม ใหเปนพลเมืองดีของสังคม มีความเปนประชาธิปไตย รูสิทธิและ 
หนาที่ของตนเองที่มีตอสังคม  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2544 : 1)

จากหลักการสําคัญน้ี กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยใชกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น  โดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันในกระบวนการกลุม 
ซึ่งสอดคลองกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ตองฝกใหคนรูจักรวมกันตัดสินใจและ
นําไปปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน ตลอดจนนําความรูและประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน  
และกัน รวมกันแกปญหาการเรียนการสอน โดยมีครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเปนผูใหคํา
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ปรึกษา และจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลักการ
สําคัญ ดังนี้  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2544 : 8)

1. เปนกิจกรรมหรือโครงการที่ใชกระบวนการกลุม โดยมีประชาชนเขารวม
สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน

2.   เปนกิจกรรมหรือโครงการที่ใชหลักการประสานงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน
แบบพ่ึงพาตนเอง และใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมสวนรวม 
และชุมชน

3. เปนกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูการแกปญหา สงเสริมสนับสนุนหรือกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดียิ่งขึ้น

4. เปนกิจกรรมหรือโครงการที่ผานการพิจารณา วิเคราะห อภิปราย จากกลุมให
เปนกิจกรรมหรือโครงการที่ผานการพิจารณาสามารถนําไปดําเนินการได

5. เปนกิจกรรมหรือโครงการที่ไดปรึกษาหารือ และไดรับการรับรองจากหัวหนา
สถานศึกษา

6. เปนกิจกรรมหรือโครงการที่ไมมีคาตอบแทนใด ๆ สําหรับนักศึกษา แตได     
ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม และนักศึกษาผูรับผิดชอบจะไดจํานวนหนวยกิจกรรม
ตามที่ไดรับอนุมัติโครงการ

7. เปนกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมการนําความรูจากการเรียนไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

การดําเนินงานจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนกิจกรรมที่สําคัญ
สวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในแตละระดับและทุก   
วิธีเรียน โดยเฉพาะวิธีเรียนทางไกล เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน รูจักคิดเปน รูจักกระบวน
การแกปญหา รูจักการทํางานรวมกันในระบบกลุม อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนําความรู   
ประสบการณที่ไดจากการพบกลุมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมหรือชุมชนใหดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2538 ก : 12)

การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษานอก      
โรงเรียนสายสามัญ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช  2530 กําหนดใหนักศึกษาทางไกล  
ปฏิบัติกิจกรรมเปน  2  ภาค  คือ  ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ         
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แบงออกเปน  4  ดาน คือ
              1. ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ  นักศึกษาทางไกลตองรวมกิจกรรม
ภาคทฤษฎี   จํานวน  10  ชั่วโมง  โดยไมไดรับหนวยกิจกรรม
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              2. ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ  เม่ือนักศึกษาทางไกลไดรับความรู เกี่ยวกับ
การจัดโครงการภาคทฤษฎีแลว นักศึกษาทางไกลตองรวมกันวางแผน และเขียนโครงการ นํา
โครงการที่แกไขแลว เสนอขออนุมัติตอหัวหนาสถานศึกษา
              3. ดานการปฏิบัติงานโครงการ  นักศึกษาทางไกลรวมปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน 
และแผนงานตามโครงการที่ไดรับอนุมัติอยูภายใตขอบขายเนื้อหาที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กําหนด ใหนักศึกษาทางไกลเลือกปฏิบัติไดแก กิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมและกิจกรรมสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน ไมนอยกวา  
42  ชั่วโมง  ไดรับ  42  หนวยกิจกรรม
              4. ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต มุงเนนใหนักศึกษาทางไกล นําความรู ประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติ        
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปประยุกตใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงและ
พัฒนาตนเองในการดําเนินชีวิต  การทํางานในปจจุบันและอนาคตอยางเหมาะสม                    
( กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2544  : 18 - 19)
              ดังนั้น การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเปนกิจกรรมหนึ่ง ที่ผู
วิจัยเชื่อวาการใหนักศึกษาทางไกลรวมกันทํางานกับชุมชน ยอมเปนหนทางใหนักศึกษา      
ทางไกลเหลานี้รูจักการทํางานเปนกลุม รูจักการ เสียสละ มีความรักและมีความผูกพันกับชุมชน
ที่ตนอาศัยอยู ตลอดจนปลูกฝงในดานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหดํารงอยูในสังคมอยางมี
ความสุข  ซึ่งเปนวิธีหน่ึงในการพัฒนานักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหเปน
บุคคลที่มีคุณคาของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 1 มาตรา 6 กําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยไดกําหนดแนวทางจัดการศึกษา
ไวในหมวด 4 มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษารวมกับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ตลอดจน  
องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน ใหมีการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
2543 ข : 114)   การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล 
ถือวาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญในการชวยพัฒนามนุษยใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
ของประเทศ สนองความตองการของผูเรียนอยางแทจริง

จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการนิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
พบวา ปญหาที่เกิดจากการทํากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาทางไกล   
ไมเห็นคุณคาในการเขียนโครงการ  และการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ   
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วัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม และกิจกรรมการสนับสนุนการ
ศึกษานอกโรงเรียนมีการปฏิบัติจริงนอยสอดคลองกับการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
(2537 : 3) พบวาการจัดกิจกรรมพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล   ซึ่ง 
นักศึกษาทางไกลยังไมเห็นคุณคาของการทํากิจกรรมโดยเฉพาะดานการมีสวนรวมในกลุม จะมี
สวนรวมในกลุมนอยมากจะเนนวัตถุมากกวากระบวนการ นักศึกษาถูกกําหนดใหทําโครงการ
เปนลักษณะซื้อวัสดุอุปกรณมอบใหหนวยงานของกรมการศึกษานอกโรงเรียน แทนการจัด     
กิจกรรมเพื่อสงเสริมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนาชุมชน และสังคม หรือหนวยงานการ
ศึกษานอกโรงเรียน นอกจากนี้ งานวิจัยของ ถิรภัทร  สุวรรณชาติ  (2537 : 116-134)  ศึกษา
ปญหาการพบกลุมของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร     
พบวา กิจกรรมที่จัดสวนใหญไมไดสงเสริมใหเปนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน ไมไดเอา
ปญหาของชุมชนมารวมแกไขและไมไดสงเสริมใหทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาทางไกลไมไดสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลอยางแทจริง ควรมีการพัฒนาให    
นักศึกษาทางไกลมีคุณภาพ รูจักใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข รูจักบทบาทหนาที่ของ    
ตนเอง สามารถเปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดี ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และนํา
ความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี       
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม และกิจกรรมการสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียนไปใช
ใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันสําหรับตนเองและชุมชนที่ตนอาศัยอยูได จึงจําเปนอยางยิ่งที่
ตองใหความสําคัญตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
ทางไกล ควรศึกษาวามีขอบกพรองที่ควรจะปรับปรุงแกไข ซึ่งในการพัฒนานั้นจะตองมีการคน
หาสภาพความเปนจริงที่ นักศึกษาทางไกลไดลงมือปฏิบัติจริง หาจุดบกพรองและความตองการ
ของนักศึกษาทางไกล จึงจะทําใหการพัฒนาประสบผลสําเร็จ สนองเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

ดังน้ันกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาของประเทศ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  9    
(พ.ศ. 2545-2549) ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวม  โดยยึด  “คน”  เปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา  และพัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ”   ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ        
สิ่งแวดลอม  เพ่ือใหคนในสังคมมีความสุข  สามารถพึ่งตนเอง  โดยยังคงรักษาเอกลักษณของ
ความเปนไทย  และมุงเนนการปรับระบบบริหารจัดการประเทศใหม  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน  ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  จึงไดกําหนด
ที่จะมุงปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ  เพ่ือสรางสภาวะผูนํารวมกัน
ในทุกระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญตอการพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ
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จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นวาการที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาจะตองพัฒนา  
“คน”  โดยใหการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและความตองการโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย  ซึ่ง
ประเทศไทยมีผูที่พลาดโอกาสทางการศึกษา  และผูดอยโอกาสทางการศึกษาจํานวนมากที่ศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ซึ่งเปนสถานศึกษาในระดับพ้ืนที่จะตองจัดการศึกษาให
กับบุคคลเหลานี้ใหไดรับการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งในการจัด
การศึกษาทั้ง  3  ระดับน้ัน การศึกษานอกโรงเรียนมีเกณฑในการจบหลักสูตรของนักศึกษา  
ทางไกลในแตละระดับ  คือ นักศึกษาทางไกลทุกระดับ  แมวาจะสอบไดครบทุกหมวดในวิชา
บังคับและวิชาเลือกแลว ถาหากไมทํากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่กําหนดไว
ในแตละระดับก็ไมสามารถจะสําเร็จการศึกษาได

ผูวิจัยเปนผูที่ปฏิบัติงานในศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ มีหนาที่นิเทศ  
ติดตามผล รายงานผล  และเปนกรรมการในการอนุมัติโครงการกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญตอการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน จึงจําเปนตองศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม  
เพราะมีนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐมจํานวนมาก ที่ไม
ตระหนักถึงความสําคัญของการ ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ     
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปนกลุมนักศึกษาที่จะตองศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผน     
ปรับปรุงการดําเนินงานการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหนักศึกษา
ทางไกล ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน     
สายสามัญ หนวยงานที่เกี่ยวของไดพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เ พ่ือศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเ พ่ือพัฒนา           

คุณภาพชีวิต ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและ     
ขออนุมัติ  ดานการปฏิบัติงานโครงการ  และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   ของ  
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม     

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
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ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการ
ปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน จําแนกตาม เพศ อายุ     
สถานภาพการสมรส  และสถานภาพการทํางาน

3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม   ตาม     
ความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลและครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา

ขอคําถามการวิจัย
1. ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ   

นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม และเม่ือจําแนก
เปนรายดาน อยูในระดับใด

2.  ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ    
นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  เม่ือจําแนกตามตัวแปร  เพศ  
อายุ  สถานภาพการสมรส และสถานภาพการทํางาน มีความแตกตางกันหรือไม

3. ปญหาและขอเสนอแนะ ตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ในความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลและครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  มีปญหาและขอเสนอแนะอะไรบาง

สมมติฐานการวิจัย
เพ่ือเปนแนวทางในการตอบปญหาการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานไวดังนี้
1. นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีเพศตางกัน 

มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แตกตางกัน
2.  นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตางกัน 

มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  แตกตางกัน
3. นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีสถานภาพ

การสมรสตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แตกตางกัน

4. นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีสถานภาพ
การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แตกตางกัน

ขอบเขตการวิจัย
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ

การวิจัยไว  ดังนี้
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1. ประชากร   
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  ประชากรที่ตอบ

แบบสอบถามและประชากรที่ใหสัมภาษณ  ไดแก  1) นักศึกษาทางไกลที่กําลังศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2546 และเปนผูผาน
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแลวอยางนอย  1  กิจกรรม จํานวน  
883  คน   และ  2) ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  
ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม  อําเภอสามพราน  อําเภอพุทธมณฑล  อําเภอกําแพงแสน  อําเภอ
บางเลน  อําเภอนครชัยศรี  และอําเภอดอนตูม  จํานวน 30 คน

2. กลุมตัวอยาง
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

2.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม  ไดแก  นักศึกษาทางไกล   ที่กําลังศึกษา
ในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2546 และเปน
ผูผานการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแลวอยางนอย  1  กิจกรรม 
จํานวน 275   คน ไดจากการสุมอยางงาย (Simple random  Sampling) คือการจับสลาก โดย
ใชสูตรยามาเน (Yamane 1969 : 1088) และยินยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ  5 
คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง

2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ  ไดแก 1)  นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา   
ตอนตน   จํานวน  14  คน   ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือก
สัมภาษณ นักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีบทบาทเดนในการปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  อําเภอละ  2  คน  และ 2) ครูผูรับผิดชอบนักศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน  ไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกผูที่มีประสบการณในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมากที่สดุ อําเภอละ  2  คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา
      ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของตัวแปร ไวดังนี้

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา  
ตอนตน

-  เพศ
-  อายุ
-  สถานภาพการสมรส     
-  สถานภาพการทํางาน               
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3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  ความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ในดานตอไปน้ี

3.2.1  ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
3.2.2  ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ   
3.2.3  ดานการปฏิบัติงานโครงการ
3.2.4  ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

กรอบแนวคิดการวิจัย

                ตัวแปรตน                                                             ตัวแปรตาม

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
                 เพ่ือใหการศึกษาครั้งนี้มีความเขาใจในความหมายตรงกัน  ผูวิจัยใหคําจํากัดความที่
ใชในการวิจัย ดังนี้   

1. กิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง กิจกรรมตาม     
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ พุทธศักราช 2530 เปนเง่ือนไขในการจบหลักสูตร

2. ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
หมายถึง  การที่นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดแสดงออกถึงการรับรู ความ   
เขาใจ และความรูสึกที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 4 ดานคือ

2.1 ดานการไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ หมายถึง นักศึกษา    
ทางไกลไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการภาคทฤษฎี ในเรื่องเก่ียวกับ  การเปนผูนํา ผูตามที่
ดี  การมีมนุษยสัมพันธที่ดี  รูจักกระบวนการการพบกลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดี กระบวนการ

สถานภาพของ
นักศึกษาทางไกล

-  เพศ
-  อายุ
-  สถานภาพการสมรส
-  สถานภาพการทํางาน

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรม
การพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.  ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
2.  ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
3.  ดานการปฏิบัติงานโครงการ
4.  ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
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การคิดเปน แกปญหาเปน และวิธีการเขียนโครงการตางๆ  และความรูเรื่องการอยูรวมกันใน
สังคม    

2.2 ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ หมายถึง นักศึกษาทางไกล ได    
ลงมือปฏิบัติ  การเขียนโครงการและขออนุมัติ  ตามขั้นตอน  โดยมีครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา
เปนผูใหคําปรึกษา และตรวจแกไขแลว นําโครงการที่สมบูรณเสนอขออนุมัติตอหัวหนา     
สถานศึกษา

2.3 ดานการปฏิบัติงานโครงการ หมายถึง นักศึกษาทางไกลไดลงมือปฏิบัติ      
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามขั้นตอนและแผนงานของโครงการที่นักศึกษา
ไดรับอนุมัติตอหัวหนาสถานศึกษาในกิจกรรม  3 ดาน  คือ 1)  ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 2)  ดานพัฒนาชุมชนและสังคม และ 3) ดานสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

2.4 ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  หมายถึง  การที่นักศึกษา  
ทางไกลนําความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปใชใน
การปฏิบัติตนในดานการวางแผนการทํางาน การเปนผูนํา ผูตาม และสมาชิกที่ดีที่ตนอาศัยอยู        
มนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุมไปพัฒนาการดํารง
ชีวิตของตน

3. นักศึกษาทางไกล   หมายถึง   นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่
ลงทะเบียนทางไกลกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในจังหวัดนครปฐม  ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2546 และเปนผูผานการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
แลวอยางนอย  1  กิจกรรม

4. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา  หมายถึง ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาทางไกล
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก ครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน  ครูประจํากลุม และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเปน       
ผูปฏิบัติงานที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในจังหวัดนครปฐม ทําหนาที่จัด      
กิจกรรมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

5. อายุ  หมายถึง  อายุตามปฏิทินสากลของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในเขตความรับผิดชอบของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในจังหวัด
นครปฐม                       

6. สถานภาพการสมรส  หมายถึง สถานภาพการครองชีวิตของนักศึกษาทางไกล   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม  จําแนกออกเปน  2 กลุม คือ โสดและ สมรสแลว

7. สถานภาพการทํางาน  หมายถึง  การประกอบอาชีพ  ของนักศึกษาทางไกล   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม  จําแนกออกเปน  2 กลุม คือ ประกอบอาชีพแลว  
และยังไมประกอบอาชีพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยทําการศึกษา 
คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ จึงไดนําเสนอโดยแยกเปนตอนๆ  ดังนี้

ตอนที่ 1 การศึกษาทางไกล
1.1 ความเปนมาของการศึกษาทางไกล
1.2 ความหมายของการศึกษาทางไกล
1.3 หลักการจัดการศึกษาทางไกล

ตอนที่  2 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  วิธีเรียนทางไกล

2.1 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
2.2 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  วิธีเรียนทางไกล
2.3 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน พุทธศักราช  2530
2.4 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลใน

จังหวัดนครปฐม

ตอนที่  3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
3.1 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ

ตอนที่  4   กระบวนการกลุมสําหรับการเรียนการสอน
4.1 ความหมายกระบวนการกลุม
4.2 ทฤษฎีกระบวนการกลุมสําหรับการเรียนการสอน
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานกลุม
4.4 ลักษณะการพบกลุม
4.5 กระบวนการเรียนรูและทํากิจกรรมรวมกัน

11
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              ตอนที่  5 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญและหลักจิตวิทยา
5.1 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
5.2 หลักจิตวิทยาผูใหญ

ตอนที่  6 การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.1 ปรัชญาความเชื่อพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต
6.2 วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต
  6.3 เกณฑการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.4 ขอบขายเนื้อหากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.5 เกณฑการกําหนดคาหนวยกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต
                             6.6 โครงการการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.7 ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

6.8 ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

6.9 บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ตอนที่  7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

7.1 งานวิจัยในประเทศ
7.2 งานวิจัยตางประเทศ

ตอนที่ 1 การศึกษาทางไกล
1.1 ความเปนมาของการศึกษาทางไกล

                  การศึกษาทางไกล  เริ่มดําเนินการมาตั้งแต  พุทธศักราช  2379  ที่ประเทศ
อังกฤษ โดยมีการใหปริญญาภายนอกมหาวิทยาลัยลอนดอน  ตอมาไดพัฒนาเปนการเรียน  
การสอนทางไปรษณีย  โดยใชสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก แบบเรียน  วิทยุกระจายเสียง  และ
พัฒนามาใชสื่อโทรทัศนจนกระทั่งมีการจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเปด (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
2537  :  7)          
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 การศึกษาทางไกลไดขยายแนวคิดกระจายออกไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก 
สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดการศึกษาทางไกลประมาณป พ.ศ. 2476 โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัย           
ธรรมศาสตรและการเมือง  ลักษณะการจัดเปนระบบตลาดวิชาที่คณะนิติศาสตร  โดยใหปริญญา
กฎหมายเปนปริญญาทั่วไป สําหรับขาราชการ  พอคา ประชาชนที่สนใจเรียนวิชากฎหมายเปน
วิชาเอกและวิชาอ่ืน ๆ เปนวิชาโท ไมมีการสอบคัดเลือก  และไมมีการบังคับใหเขาเรียนฟงการ
บรรยาย  การเรียนการสอนใชชั้นเรียนหลัก สื่อมีเพียงเอกสารสิ่งพิมพ นักศึกษาหาซื้อไปศึกษา
ดวยตนเอง หรืออาจพบอาจารยไดบางเปนครั้งคราว และอาจเขาฟงการบรรยายตามปกติสิ้น     
ภาคเรียนก็เขาสอบไลตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตอมาการศึกษาทางไกลไดพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
โดยแบงการศึกษาเปน  2  ระดับ  คือ การศึกษาทางไกลต่ํากวาระดับอุดมศึกษา และระดับอุดม
ศึกษา

1.1.1 การศึกษาทางไกลระดับต่ํากวาอุดมศึกษาในประเทศไทยผูรับผิดชอบ
คือ กองการศึกษาผูใหญ  กรมสามัญศึกษา รวมกับศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมวิชาการ  
ไดเสนอโครงการวิทยุและโทรทัศน เพ่ือการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น ในการดําเนินการนั้นไดมี
การทดลองใชวิทยุกระจายเสียงเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
2537 : 4) ลักษณะเปนรายการใหความรูทั่วไป และสงเสริมใหเกิดความคิดใหม ในเรื่อง         
ภูมิปญญา  อนามัย  และการวางแผนครอบครัว ในสวนของการเรียนจัดใหมีหลักสูตรที่แนนอน 
มีระบบการลงทะเบียน มีการพบกลุมกับวิทยากรประจํากลุมในการจัดสอนทางวิทยุและ
ไปรษณีย และในชวงระหวางป พ.ศ. 2520-2524  ไดมีการจัดทดลองการศึกษาผูใหญแบบ
เบ็ดเสร็จ ระดับ  3-4  และการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จกลุมสนใจ มีรูปแบบการจัดสื่อ  3  ชนิด 
คือ คูมือการเรียน รายการวิทยุ  และการพบกลุมกับครูประจํากลุม  ซึ่งในชวงแรกไดใชสถานี
วิทยุกระจายเสียงของทองถิ่นเปนหลัก ตอมาเมื่อกรมประชาสัมพันธจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การศึกษาขึ้น  จึงไดใชสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธในการกระจายเสียงเปนสื่อ

 ตอมาในป พ.ศ. 2519 ไดทดลองใชหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบ
เบ็ดเสร็จ ระดับ 5 และจัดใหมีการสอนทางวิทยุและไปรษณีย จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2530  กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสายสามัญ  จากการศึกษาทางวิทยุและ
ไปรษณีย โดยแบงออกเปนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และมีรูปแบบการเรียนได  3  วิธี คือ  วิธีเรียนแบบชั้นเรียน วิธีเรียนทางไกล และวิธี
เรียนดวยตนเอง
  ปจจุบันการศึกษาทางไกลระดับต่ํากวาระดับอุดมศึกษา มีกรม        
การศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบ ใชหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา   
พุทธศักราช  2531  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย พุทธศักราช  2530  การเรียนใช
สื่อเปนหลัก คือ แบบเรียนหรือคูมือเรียนใหนักศึกษาไปศึกษาทําแบบฝกหัดดวยตนเอง ฟง  
รายการวิทยุเสริมความรูในแตละหมวดวิชา ทั้งน้ียังตองไปพบกลุมสัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 
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ชั่วโมง ถาเปนรายปกษ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ 6 ชั่วโมง หรือรายเดือน ๆ ละ 6 ชั่วโมง (กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน 2537 : 5)

1.1.2 การศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา ประมาณป 2519 ทบวง
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดหารือเพ่ือพัฒนาการสอนระบบมหาวิทยาลัยเปด 
โดยใชสื่อการสอนตางๆ เพ่ือลดระบบการสอนแบบชั้นเรียนลง  แตยังไมสามารถดําเนินการได
อยางจริงจังจนถึง พ.ศ. 2520  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเห็นความสําคัญของการใชวิทยุและ
โทรทัศนมาเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชดเชยการบรรยายในชั้นเรียน มีเครือขาย
สถานีวิทยุถึง  42 สถานีในสวนภูมิภาค และสวนกลางอีก  2  สถานี  และยังไดใชสถานี      
โทรทัศนสีชอง  7  จัดการสอนทางไกลอีกดวย
                               นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็เปนอีกหนวยงาน
หนึ่งที่ใชสื่อสิ่งพิมพและสื่อทางวิทยุและโทรทัศน เปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนแบบทางไกล  
ตั้งแต พ.ศ.  2523  จนถึงปจจุบัน

1.2 ความหมายของการศึกษาทางไกล  (Distance Education)
การศึกษาทางไกล (Distance Education) จากการศึกษาเอกสาร พบวา มี    

นักการศึกษาที่เกี่ยวของใหความหมายการศึกษาทางไกลไวแตกตางกัน ดังนี้
เชียรศรี  วิวิธสิริ (2535 : 27) ไดกลาวถึง การศึกษาทางไกลในแงของการจัด    

กิจกรรมการเรียนการสอนวา เปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนดวยตนเองอยางอิสระ โดยไม
ตองยึดติดกับผูสอนโดยตรง ทํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยสื่อตาง ๆ กันเอง ไมตองมา
นั่งเผชิญหนากันในหองเรียน ผูสอนและผูเรียนอยูไกลกันในดานระยะทาง ไมเนนปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียน และหางไกลกันในเรื่องของเวลา คือ เวลาสอนและเวลาเรียนคนละเวลา
ไมตรงกัน  การศึกษาทางไกลเปนการศึกษาที่ยึดหลักการผสมผสาน ระหวางสังคมการเรียนรู
และสังคมเทคโนโลยีทางการศึกษาเขาดวยกันโดยการเรียนการสอนจะอาศัยสื่อเปนสําคัญ

เสาวนีย  เลวัลย (2536 : 37) กลาววา การศึกษาทางไกลเดิมเรียกวา การศึกษา
นอกโรงเรียนทางวิทยุและไปรษณีย ไดพัฒนารูปแบบขึ้นกอนการมีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
โดยใชวิธีสอนทางวิทยุกระจายเสียง ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองจากเอกสารการสอนและ  
พบกับครูประจํากลุม

วิไล  แยมสาขา  (2543  :  24) การศึกษาทางไกล  หมายถึง  วิธีจัดการศึกษาที่
ผูเรียนและผูสอนไมไดพบกันโดยตรงเปนสวนใหญ  แตผูสอนจะถายทอดเนื้อหาวิชาความรู  
มวลประสบการณตาง ๆ ไปทางสื่อ  ผูเรียนเรียนรูจากสื่อในลักษณะการเรียนดวยตนเองไม   
เขาใจหรือเปนการสรุปหรือฝกทักษะที่สําคัญจากเนื้อหาวิชานั้น

จากความหมายของนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวขางตน พอสรุปไดวา  
การศึกษาทางไกล หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนและผูสอนอยูไกลกัน ผูเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

สามารถเรียนไดดวยตนเองจากสื่อประสมที่จัดใหโดยไมตองเขามานั่งฟงบรรยายในชั้นเรียนตาม
ปกติ โดยใชสื่อเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม

1.3 หลักการศึกษาทางไกล
กิดานันท  มลิทอง  (2540 :  168)  ไดกลาวถึงหลักการของระบบการศึกษา

ทางไกลเปนระบบการศึกษา  ซึ่งตองยึดหลักการในเรื่องตาง ๆ  คือ
1.3.1 การศึกษาตลอดชีวิต  (Lifelong  Education)  ซึ่งเสมือนวาการศึกษา

เปนปจจัยที่หาของการดํารงชีวิต  จึงควรใชการศึกษาเปนปจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
ไมจําเปนตองแยกวิธีการเรียนออกจากชีวิตการทํางาน  การศึกษาจึงควรเปนกระบวนการที่สอด
แทรกอยูในวิถีชีวิตปกติและความสนใจ  โดยไมจําเปนตองเรียนเพ่ือเปนอาชีพการงาน

1.3.2 การใหโอกาสเทาเทียมกันในทางการศึกษา  (Equal   Opportunity in  
Education) เปนทางเลือกและทางออกไปสูอุดมคติในการแกปญหาเรื่องความเสมอภาคทางการ
ศึกษา  ตลอดจนผูที่ตองการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดมีโอกาสศึกษาตอ  ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลอง
กับหลักการศึกษาตลอดชีวิต

1.3.3 สงเสริมการศึกษามวลชน  (Mass  Education)  เปนการใหการศึกษา
แกมวลชนในระดับตางๆโดยการใชสื่อมวลชนหรือสื่ออ่ืน ๆ รวมกันในรูปของสื่อประสม รวมทั้ง
การใชอุปกรณโทรคมนาคมประเภทตางๆ ดวย

การจัดการศึกษาทางไกลเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่     
แตกตางไปจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนที่ไมเนนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับ   
ผูเรียน โฮลมเบอรก ( Hoimberg 1983 : 19 , อางถึงใน พรทิพย  คมรัตนปญญา 2540 : 9)  ได
ใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล  ดังนี้

1) เปนการจัดการศึกษาที่เนนการศึกษาเปนรายบุคคล  แตอาจจะมี
การเรียนเปนกลุมในลักษณะที่เปนการเผชิญหนา  (Face  to  Face) ระหวางผูเรียนกับผูสอน
เปนบางครั้ง

2) มีการวางแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนเปนอยางดีโดย
มีการสรางและการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งระบบการสอนไวลวงหนา

3) การสรางสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัยผูชํานาญการ หรือ          
ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาขาตางๆ

4) ใชสื่อมวลชนตางๆ เพ่ือการถายทอดความรูจากผูสอนไปยังผูเรียน  
ทําใหการเรียนการสอนสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง

กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (2542  :  11)  กลาววา  หลักการจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนทางไกลมีหลักการจัดดังนี้คือ
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1) เปนการเรียนโดยใชสื่อประสม  ไดแก  รายการวิทยุ  โทรทัศน  
และการจัดกลุมผูเรียน  โดยมีครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเปนผูประสานในการจัดกิจกรรมกลุม  
วิทยากรสอนเสริมรวมทั้งสื่อประกอบตาง ๆ  เชน  เอกสารเสริม  แบบฝกหัดและสมุดกิจกรรม  
เทปคาสเซท  วีดีทัศน  ศูนยการเรียน  ตลอดจนแหลงวิทยาการตาง ๆ

2) เปนการเรียนระบบเปด  คือ  นักศึกษาสามารถมาลงทะเบียนเรียน
ไดอยางทั่วถึงและสงเสริมใหสามารถเรียนรูโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่และเวลาของ     
การเรียนโดยใหเปนการศึกษาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทุกสถานที่และทุกเวลาที่เหมาะสมกับ 
ตนเอง และสภาพแวดลอมและสถานการณ

3) เปนการเรียนที่มุงเนนการพึ่งพาตนเอง คือ  ใหนักศึกษาวางแผน
การเรียนดวยตนเองโดยใชสื่อประสม
                        กลาวโดยสรุป  การจัดการศึกษาทางไกล  เปนการศึกษาที่ยึดหลักการ
ศึกษาตลอดชีวิตซึ่งผูเรียนสามารถไดเรียนตามความพรอม  ความสามารถ และความสนใจของ
ตนเอง ยึดหลักการบูรณาการหลักสูตรเน้ือหาตาง ๆ เขาดวยกันและการใชสื่อประสม       
หลาย ๆ ประเภทเขาดวยกันเปนสื่อการศึกษาที่ทําใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูที่
ตองการไดรับการศึกษาเพิ่มเติม
                        ปจจุบันการศึกษาทางไกลไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวาง ดวย  
เหตุผลที่สําคัญหลายประการ ไดแก

 1) การศึกษาทางไกลใหโอกาสแกผูพลาดโอกาสทางการศึกษา เพราะ
หลักการของการจัดการศึกษาทางไกล  ใหอิสระแกผูเรียนในการเลือกเรียนไดตามโอกาสที่
เหมาะสม ไมจําเปนจะตองเรียนตามขอจํากัดในระบบโรงเรียน ฉะนั้นผูพลาดโอกาสทาง      
การศึกษาไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม สามารถเขารับการศึกษาในระบบทางไกล

2) การศึกษาทางไกลเปนการใหการศึกษาที่ถึงตัวผูเรียนไดอยาง
สะดวก เพราะการศึกษาทางไกลใชสื่อที่อยูในสังคมทุกชนิด เพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกใชสื่อที่มี
อยูรอบตัวในชีวิตประจําวันเปนสื่อสําหรับการเรียนรูโดยเฉพาะสิ่งพิมพ วิทยุ และโทรทัศน การ
เรียนจากการศึกษาทางไกลจึงมีความยืดหยุนและคลองตัว สําหรับผูเรียนไมตองกังวลในเรื่องคา
ใชจายในการเดินทางไปเรียน นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเรียนไปในขณะทํางานไดดวย จึงไม
ตองเปนภาระที่จะตองเดินทางไปศึกษาเลาเรยีนนอกเหนือจากไปทํางานปกติแลว

3) การศึกษาทางไกลเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนากําลังคน โดย
เฉพาะใหการศึกษาที่เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ในลักษณะของการศึกษากอนประจําการ 
(Pre-service Training)  ซึ่งสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วใหแกกลุมเปาหมายจํานวนมาก  
นอกจากนี้การศึกษาทางไกลยังสามารถจัดใหการศึกษาในระหวางประจําการ (In-service 
Training)  ใหกับกําลังคนในวัยแรงงานในลักษณะของการศึกษาตอเน่ืองไดอีกประการหนึ่ง เพ่ือ
ใหผูเรียนไดรับความรูและวิทยาการใหม ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพไดอีกดวย 
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นอกจากนี้ยังสงผลกระทบทางออมใหแกผูสนใจโดยทั่วไปที่รับชมรายการของการศึกษาทางไกล  
ก็จะไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย ยอมเกิดประโยชนในการพัฒนาการงานการอาชีพ และการ
ดํารงชีวิตอีกทางหนึ่งดวย

4) การศึกษาทางไกลสามารถตอบสนองความตองการทางการศึกษา
ไดมากกวาการศึกษาในระบบโรงเรียน เพราะการศึกษาทางไกลไมจํากัดชั้นเรียน ไมมีสถาน
ศึกษาแนนอนผูเรียนรับสื่อไดมากเทาใดก็สามารถเรียนไดเทานั้น ในขณะที่การศึกษาในระบบ
โรงเรียน จําเปนจะตองจํากัดจํานวนของผูเรียนในขณะที่ความตองการทางการศึกษามีสูงมาก  
การศึกษาทางไกลสามารถใหบริการแกผูที่ตองการศึกษาเลาเรียนไดอยางเต็มที่การศึกษา    
ทางไกลจึงสามารถกระจายใหบริการแกกลุมไดอยางกวางขวางทั่วถึง

5) การศึกษาทางไกลสอดคลองกับหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต 
เพราะหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตถือวาการศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตมนุษย มนุษย
จึงควรจะไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย การศึกษานับวาเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะชวยใหบุคคลปรับตัวเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถดํารงตนไดอยางมี
ความสุข การศึกษาทางไกลสามารถจัดบริการใหการศึกษาในระบบที่ตอเนื่องกันไปตลอดชีวิต
ไดอยางเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศนที่เขามามีบทบาทในสังคมชั้น    
สูงขึ้น การศึกษาทางไกลยอมสามารถใหประโยชนไดอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
                       การศึกษาทางไกลมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนใหดีขึ้นดวย การศึกษาทางไกลสามารถไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดกวางขวางดวยสื่อ     
ตาง ๆ ไมวาจะเปนเอกสาร สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ-โทรทัศน วีดิทัศน เครือขาย
คอมพิวเตอร สื่อตางๆ เหลานี้สามารถสอดแทรกเนื้อหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานอาชีพ 
การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง ของครอบครัว ของชุมชนของประเทศชาติ การพัฒนา
ดานสุขภาพอนามัย การพัฒนาเศรษฐกิจความอยูดีกินดี การเปนพลเมืองดีการมีคุณธรรม   
จริยธรรม การมีชีวิตอยูรวมกับคนอื่นในสังคม การศึกษาทางไกลสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมวลชนไดกวางขวางกวาวิธีการศึกษาดวยระบบปดหรือระบบชั้นเรียน กลุมเปาหมาย
ของการศึกษาทางไกลกวางขวางกวาการศึกษาในระบบปกติ การศึกษาทางไกลจึงมีบทบาทที่
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไดอยางกวางขวางและในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ตอนที่  2 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน วิธีเรียน
                 ทางไกล

2.1 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดตระหนักถึงภารกิจที่จะพัฒนาประชากรของประเทศให
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มีคุณภาพในทุก ๆ   ดาน เชน  ความรู  ประสบการณ  บุคลิกภาพ  คุณธรรม  และจริยธรรม  
ตลอดจนสามารถนําความรูไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  จึงมอบหมายใหกรมการศึกษานอก
โรงเรียนจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2533 ก : 1)

การจัดการศึกษานอกโรงเรียนมีหนวยงานที่จัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
สําหรับกรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนหนวยงานของรัฐบาล  ซึ่งมีหนาที่จัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน แตกตางไปตามสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายหากยึดเนื้อหา
เปนหลักอาจจําแนกประเภทของกิจกรรมเปน  3  ประเภท  คือ

1) การศึกษาพื้นฐานและการศึกษาตอเน่ืองสายสามัญ
2) การพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ
3) การพัฒนาเพื่อใหความรูขอมูลขาวสาร

                 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญของกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่   
ผานมากอนที่กระทรวงศึกษาธิการจะมีคําสั่งใหใชหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  
ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช  2531 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
พุทธศักราช  2530 กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดดําเนินการจัดการศึกษา เปน 3 รูปแบบ คือ

1) การศึกษาผูใหญภาคค่ํา เปดสอนเปนชั้นเรียนมีครูสอนเปนรายวิชาในแตละ
ระดับชั้น

2) การศึกษานอกโรงเรียนทางวิทยุและทางไปรษณีย เปนการเรียนการสอนที่
ใหผูเรียนศึกษาจากคูมือเรียน ฟงบทเรียนที่ออกอากาศทางวิทยุ และมาพบกลุมเพ่ือทํากิจกรรม
ที่กําหนด ถามีปญหาอาจซักถามครูประจํากลุมหรือเขียนจดหมายสอบถาม ไดจากศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

3) การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก เปนการเรียนรูที่ผูเรียนจะ
ตองศึกษาคนควาดวยตนเองแลวเขารวมกิจกรรมตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด

การจัดการศึกษาทั้ง  3  ประเภท ดังกลาวนั้น หลักสูตรและวิธีดําเนินการเปน
อิสระแกกัน ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนการศึกษาแบบใดแลว   ตองเรียนแบบนั้นไปจนกวาจะ
จบหลักสูตรของแตละระดับไมสามารถจะเลือกเรียนแบบอ่ืน ๆ ไดในเวลาเดียวกันและวิชาที่สอบ
ไดไวแตละรูปแบบการเรียนไมสามารถนําผลการเรียนมาใชกันได

เพ่ือใหการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  เปนไปอยางมี      
ประสิทธิภาพ ดังนั้นในปการศึกษา 2530 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมสามัญศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จึงไดรวมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  โดยความเห็นชอบของกระทรวงศกึษาธิการ  จึงได
ประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช  2530 สวนหลักสูตรระดับประถมศึกษา ประกาศใชในป      
พุทธศักราช 2531 โดยปรับจากหลักสูตรเดิมดังนี้
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1) ปรับหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 1–2  พ.ศ. 2527 และ
ระดับที่ 3 พ.ศ.2524  เปนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา

2) ปรับหลักสูตรการศึกษาผูใหญ ระดับ 4 พ.ศ. 2524 เปนหลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

3) ปรับหลักสูตรการศึกษาผูใหญ ระดับ 5 ซึ่งกรมการศึกษานอกโรงเรียนใช
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สําหรับวิธีการเรียนนั้น กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดเปลี่ยนใหมีการจัดการ
เรียนการสอนเปน 3 วิธีเรียนคือ วิธีเรียนแบบชั้นเรียน วิธีเรียนทางไกล และวิธีเรียนดวยตนเอง 
นักศึกษาสามารถเลือกวิธีเรียนแตละวิธีตามความตองการ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนแต
ละวิธีการเรียนได (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2535 : 5)  ดังนี้คือ

1) วิธีเรียนชั้นเรียน (ชร.) เปนวิธีการที่นักศึกษาตองเขาชั้นเรียนเชนเดียวกับ
นักศึกษาภาคปกติในระบบโรงเรียน แตจะเปนชวงเวลาเย็น หรือเรียนเพ่ิมเติมในวันเสาร-
อาทิตย เม่ือนักศึกษาเรียนและทํากิจกรรมการเรียนการสอนจนครบเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด
ไว ก็จบการศึกษาในระดับน้ี และไดรับประกาศนียบัตร ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทากับผูเรียนในระบบ   
โรงเรียนทุกประการ

2) วิธีเรียนทางไกล (ทก.) เปนวิธีที่เหมาะสมกับผูเรียนที่มีภารกิจมากจนไมมี
เวลาที่จะเขาไปนั่งเรียนไดประจํา เชน อยูในชนบทหางไกลจากสถานที่ตั้งของสถานศึกษา เม่ือ
ผูเรียนไปขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอแลว จัดหาหนังสือ ตํารา หรือชุดการเรียนตาง ๆ ที่นักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเอง  
ไดโดยทําแบบฝกหัดตาง ๆ ฟงรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขาย 2 
เพ่ือการศึกษา (สวศ.2) ในระบบ เอ.เอ็ม หรือรับชมรายการโทรทัศนผานสัญญาณ ดาวเทียม
ของชุมชน ตามตารางออกอากาศที่จะแจงใหทราบในแตละภาคเรียน นอกจากนี้นักศึกษาตอง
ไปรวมกิจกรรมการพบกลุม โดยมีครูผูสอนเปนผูประสานใหเกิดกิจกรรม ตามเงื่อนไขตามที่
กําหนดในการพบกลุม เม่ือนักศึกษาเรียนและทํากิจกรรมการเรียนการสอนครบเงื่อนไขที่
กําหนดไว ก็จะจบการศึกษาระดับนี้และไดรับประกาศนียบัตร ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทากับผูเรียน
ในระบบโรงเรียนทุกประการ

3) วิธีเรียนแบบตนเอง (ตอ.) เปนวิธีเรียนที่นักศึกษาใชเวลาศึกษาคนควา อาน
ตําราหรือชุดการเรียนตาง ๆ  ดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียน แตตองเขารวมกิจกรรม     
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เม่ือนักศึกษาสอบผานครบทุกวิชา และผานกิจกรรม
พบกลุมตามเง่ือนไขที่กําหนดไว จะไดรับประกาศนียบัตร มีศักดิ์และสิทธิ์เทากับผูเรียนในระบบ       
โรงเรียนทุกประการ

การเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญทุกระดับ ผูเรียน
สามารถเลือกเรียนวิธีใดวิธีหนึ่งจนจบหลักสูตร หรือเลือกเรียนทั้ง 3 วิธีเรียนคละกัน แลวนําผล
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การเรียนแตละวิธีมาประเมินรวมกันได (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 ข : 5) นอกจากนี้ยัง
เปดโอกาสใหมีการเทียบโอนผลการเรียนวิชาสามัญ ระหวางการศึกษาในระบบโรงเรียนและการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนไดและยังเปดโอกาสใหมีการเทียบโอนวิชาอาชีพที่ผูเรียนเรียนมาจาก
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่กระทรวงศึกษารับรอง ตลอดจนอาชีพที่ผูเรียนประกอบ
กิจการอยูมาเทียบโอนผลการเรียนไดอีกดวย

2.2 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  วิธีเรียนทางไกล
คําวา “การศึกษาทางไกล”  หรือ  “Distance Education”  เปนการศึกษาที่เปด

โอกาสขยายโอกาสใหผูสนใจไดศึกษาเลาเรียน  โดยที่ไมตองมานั่งเรียนในหองเรียน  ผูเรียน
สามารถศึกษาดวยตนเองตามเวลาที่เหมาะสม  อาศัยสื่อแบบประสมจัดไดกวางขวางเปนธรรม  
ไมจํากัดเพศ  วัย  และจํานวนผูเรียน

แนวคิดและปรัชญาการศึกษาทางไกลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนเปนการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเปนผูคิดเปนการที่ผู

ใดจะคิดเปนหรือไมนั้นไมมีผูใดทราบได  นอกจากตัวของบุคคลนั้นเอง  เพราะเปนนามธรรม    
เปนความรูสึกของแตละบุคคล  ดังน้ันการศึกษาผูใหญจะใหการศึกษาไปสูความคิดเปนนั้น    
จะทําไดเพียงแตใหกระบวนการและทักษะในการคิดอันนําไปสูการคิดเปน โดยอาศัยพ้ืนฐาน
จากการตัดสินใจดวยขอมูล  3  ทาง  มาประกอบการคิด  คือ

1) ความรูเกี่ยวกับตนเอง  จะตองทราบถึงความถนัด  ทักษะ  ประสบการณ  
ความตองการ  ความสนใจ  นิสัย  ความเขมแข็ง  อดทน  ฯลฯ ของตนวาเปนอยางไร

2) ความรูดานสังคมสิ่งแวดลอม  จะตองทราบถึงประชาชน  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ศาสนา  สภาพภูมิศาสตร  สภาพเศรษฐกิจของสังคม  ฯลฯ  
นั้นวาเปนอยางไร

3) ความรูดานวิชาการ ที่นําเอามาใชเปนหลักการกระบวนการ และวิธี    
ดําเนินการอยางไร  จะนําวิธีการอ่ืนมาผสมผสานอยางไรจึงจะประสบผลดี
                 ในการคิดใหนําเอาหลักการทั้งสามมาประมวล  ทําการวิเคราะหถึงผลดีผลเสีย  
เอาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่ตนเองพอใจแลวจึงตัดสินใจ

การจัดการศึกษาเพื่อฝกใหคิดเปน  อาจทําไดโดยการศึกษาปญหาและวิธีแก
ปญหาของตนในอดีต  การนําเอาปญหาในปจจุบันที่พบ นําเอามาเรียนและลองแกในชั้น การนํา
ปญหาที่คาดวาจะเกิดในอนาคตมาลองคิดและลองแกหรือจะนําวิธีการทั้ง  3  มาลองใชผสมกัน
คือ  คิดทั้งในอดีต  ในปจจุบัน  และในอนาคต
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วัตถุประสงคการจัดการศึกษาทางไกล
วัตถุประสงคการจัดการศึกษาทางไกล มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี (กรมการศึกษา

นอกโรงเรียน  2533 ข : 5-6)
1) เพ่ือเปดโอกาสใหแกประชาชนที่ดอย พลาด หรือขาดโอกาสทางการศึกษา

ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และเจตคติที่ถูกตอง อันจะเปนประโยชนในการที่จะนําไปปรับปรุงชีวิต
ความเปนอยูของตนเองใหดีขึ้น

2) ใชรูปแบบการศึกษาทางไกลในการจัดการศึกษาใหแกประชาชนที่ไมได
เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระบบโรงเรียน

3) เสริมสรางการรูหนังสือและยกระดับการใหการศึกษาแกประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง

4) ใหประชาชนไดรับความรู ขอมูล ขาวสารที่สอดคลองกับสภาพความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นได

5) สรางเสริมใหเกิดกระบวนการพบกลุมในการเรียนการสอน และการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอนและชุมชน

รูปแบบการเรียนทางไกล
ในการเรียนโดยวิธีทางไกล  ผูเรียนจะตองปฏิบัติ  ดังนี้
1) การศึกษาบทเรียนดวยตนเอง
2) การฟงบทเรียนจากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนเพ่ือเสริมความรูจาก   

บทเรียน
3) การพบกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมกลุมตามเกณฑที่กรมการศึกษา

นอกโรงเรียนกําหนด ซึ่งกําหนดใหมีกิจกรรมการพบกลุมทุกสัปดาห ๆ ละ  3  ชั่วโมง โดยมีครู
ประจํากลุมเปนผูประสานงานใหเกิดกิจกรรมในการพบกลุม เชน  การอภิปรายประเด็นปญหา
ตาง ๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการทํากิจกรรมเพ่ือฝกฝนกระบวนการคิดการแก
ปญหาและการตัดสินใจรวมกัน  กิจกรรมเปนตัวเราใหนักศึกษาไดใชขอมูล  3  ดาน  คือ ดาน
วิชาการ  ดานสังคมและสิ่งแวดลอม  และดานตัวเอง  มาใชใหเกิดประโยชนในกระบวนการคิด
และการตัดสินใจ

4) ทํากิจกรรมและทดสอบยอยเพ่ือเก็บคะแนนสะสมระหวางภาคเรียน
5) เขาสอบปลายภาค
วัตถุประสงคการจัดการศึกษาทางไกล โดยภาพรวมจะพบวา  การจัดการเรียน

การสอนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลจะเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ซึ่งนักศึกษาสามารถ
เลือกวิธีการเรียนไดตามความพรอมของตนเอง  และการเรียนแบบทางไกลเปนวิธีการที่เอ้ือ
อํานวยประโยชนตอนักศึกษาที่ไมมีโอกาสในการเขาชั้นเรียนทุกวัน ซึ่งนักศึกษาที่เรียนดวยวิธี
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เรียนแบบทางไกล  จะตองศึกษาหาความรูตาง ๆ ตามหลักสูตรจากสื่อตาง ๆ ในลักษณะสื่อ
ประสม ทั้งสื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออ่ืนๆ     สื่อประกอบการเรียนรูนับไดวาเปนปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งที่จะใหนักศึกษาไดศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง

สื่อการเรียนทางไกล
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผูเรียนจะตองศึกษาดวยตนเอง โดยอาศัย

สื่อหลักที่สําคัญ 3 ลักษณะ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2535 : 11) คือ
1) สื่อคูมือการเรียน เปนสื่อหลักที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนสื่อที่ให

ความรูทางวิชาการ ชวยใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดเวลาเมื่อตองการไมวา  
นักศึกษาจะอยูที่ไหนก็สามารถศึกษาได เปนสื่อที่สงเสริมการอานแลวทําความเขาใจได     
หลายครั้ง

2) สื่อรายการวิทยุ เปนสื่อที่สงขาวไดรวดเร็ว ครอบคลุมพ้ืนที่เนื้อหาที่นํามา
เสนอเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ซึ่งสอดแทรกความรูทางวิชาการ
และใหขอคิดเห็นแกนักศึกษาเปนประเด็นคําถามได เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาอยากรูอยากศึกษา
คนควาตอไป

3) กิจกรรมการพบกลุม นักศึกษาทางไกลตองมารวมกิจกรรมพบกลุมเพ่ือแก
ปญหาเกี่ยวกับการเรียน ซึ่งศึกษาจากคูมือการเรียน การฟงรายการวิทยุ และจากสื่อสิ่งพิมพ  
อ่ืน ๆ   มารวมกันแกปญหาโดยใชกระบวนการกลุมมาแกปญหาตัดสินใจรวมกัน โดยมีครู        
ผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเปนผูคอยประสานงาน

    ในการเรียนการสอนดวยระบบทางไกล สวนใหญจะมีการพบกลุมสัปดาหละ     
1 ครั้ง ๆ ละไมนอยกวา 3 ชั่วโมง ในการพบกลุมแตละครั้งครูประจํากลุมจะใชเวลาประมาณ 
รอยละ 30 เพ่ือทบทวนวิชา ตอบปญหาหรือขอสงสัยของนักศึกษาที่พบจากการศึกษาแบบเรียน 
ตํารา หรือทําแบบฝกหัด หรือรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และประมาณรอยละ 70 จะใช
สําหรับปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือฝกกระบวนการคิด แกปญหา ปลูกฝง   จริยธรรมและคุณธรรม 
ตลอดจนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเอง และเพื่อการพัฒนาสังคม

2.3 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนตน                    
พุทธศักราช 2530

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนหลักสูตรตอเน่ือง
จากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับน้ีมุงสงเสริมใหผูที่
ตองการศึกษาหาความรูแตพลาดโอกาสที่จะศึกษาตอในระบบโรงเรียนไดมีโอกาสศึกษาหา
ความรู ศึกษา ทักษะและปลูกฝงเจตคติที่จําเปนในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได    
เทาเทียมผูอ่ืน สามารถปฏิบัติตนใหดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามสมควรแกอัตภาพ 
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หลักสูตรน้ีมีความสอดคลองกับหลักสูตรระดับเดียวกันในระบบโรงเรียน และมีความยืดหยุน  
พอเพียงที่จะใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความตองการ
ของตนเอง มีหลักการดังนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2532 ข : 24)

1) เปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอันเปน    
พ้ืนฐานใหเห็นชองทางสําหรับประกอบอาชีพตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
ตลอดจนรูจักหาขอมูลที่เกี่ยวของ ในการนี้จะใชประกอบการตัดสินใจเลือกงานอาชีพหรือเพ่ือ
ปรับปรุงและสงเสริมอาชีพที่ทําอยูแลวใหดีขึ้น

2) เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชใหเปน
ประโยชนในการแกปญหาชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานสําหรับปรับปรุงการดํารงชีวิตของตน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดลอม และวิทยาการใหม ๆ

3) เปนการศึกษาที่มุงสรางความเปนเอกภาพของชาติ สอดคลองกับสภาพการ           
แกปญหาความตองการของทองถิ่น

4) เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพในดานจริยธรรม วัฒนธรรม 
คานิยม เจตคติ และพฤติกรรมไปในแนวทางอันจะเปนการชวยพัฒนาประเทศ

5) เปนการศึกษาที่จัดใหประสานสัมพันธกันทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2530 มีดังนี้

1) รูจัดคิด รูจักแกปญหา โดยคํานึงถึงกระบวนการคิดซึ่งมีองคประกอบ     
อยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวิชาการ

2) มีความรูและทักษะเพียงพอแกการประกอบอาชีพ การศึกษาเพิ่มเติม และ
การดําเนินชีวิต

3) เห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รูจักพิจารณาและ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล

4) เขาใจปญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
5) เปนพลเมืองดี มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย รูจักสิทธิและหนาที่ของพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคมมีเจตคติที่ดีตอสัมมาชีพ ฝกใหขยัน อดทน และประหยัด ตลอดจนรูจัก
สงวนบํารุงรักษา สาธารณสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนทั้งในปจจุบันและ
อนาคตสําหรับโครงสรางของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปรากฏ
รายละเอียดดังแสดงไว หนา 25
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หลักเกณฑการใชหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีรายละเอียดดังนี้
                 1) การเรียนการสอน

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเนื้อหาในแตละบทเรียน ควร
ใหยืดหยุนกับสภาพทองถิ่น ความสนใจของผูเรียน และใหมีความสัมพันธระหวางหมวดวิชา
มากที่สุดเทาที่ทําได

1.2 ผูสอนควรใชวิธีสอนที่จะใหผูเรียนรูปญหาและความตองการของทองถิ่น 
ฝกใหคิดเปนแกปญหาเปนและรูจักนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

1.3 ผูสอนควรคํานึงถึงการที่จะใหผูเรียนมีโอกาสทั้งภาควิชาและภาคปฏิบัติ
ซึ่งมีผลสงเสริมคุณลักษณะเฉพาะของแตละกลุม และใหผูเรียนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
                 2) เวลาเรียน  ในปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 
สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
                 3) ขอกําหนดวิชาชีพ  ผูเรียนจะตองเรียนวิชาอาชีพตามโครงสรางหลักสูตร 
ดังนี้

3.1 หมวดวิชาอาชีพบังคับ จะตองเรียนวิชาอาชีพ โลกของงานอาชีพ 13 
หนวยการเรียน

3.2 หมวดวิชาเลือก ผูเรียนสามารถเรียนหรือเลือกเทียบโอนผลการเรียนได 
5 วิธีการ ดังนี้

1) เทียบโอนผลการเรียนจากแหลงวิทยาการ
2) เทียบโอนผลการเรียนจากสถานประกอบการและสถานประกอบ

อาชีพ
3) เทียบโอนผลการเรียนจากประสบการณทางอาชีพที่มีอยู
4) เทียบโอนผลการเรียนจากการประกอบอาชีพ
5) เทียบโอนผลการเรียนจากโครงการประกอบอาชีพ
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ผูเรียนตองรวมกิจกรรมตามที่
กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด

แผนภูมิที่  1    แสดงโครงสรางของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2530 (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพศาสนา, 2538), 18.

หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

สงเสริมคุณภาพชีวิต

วิชาอาชีพ

ภาษาไทย 1

คณิตศาสตร 1

คณิตศาสตร 2

สงเสริมคุณภาพชีวิต 1

สงเสริมคุณภาพชีวิต 2

สงเสริมคุณภาพชีวิต 4

สงเสริมคุณภาพชีวิต 5

คุณภาพชีวิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ 1

ภาษาอังกฤษ 2

วิทยาศาสตร 1

วิทยาศาสตร 2

อาชีพ (ทักษะ)

โครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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4) การประเมินผลการเรียน  การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2530
                 5) เกณฑการจบหลักสูตร ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2530 จะตองผานเกณฑดังนี้

1) หมวดวิชาบังคับ 4 หมวดวิชา
2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หมวดวิชา
3) ตองผานเกณฑการพบกลุมตามเกณฑของแตละวิธีเรียนและ

กิจกรรมการพบกลุมตามเกณฑกรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด ไมนอยกวา 42 หนวย
4) ตองใชเวลาเรียน ไมนอยกวา 2 ป (4 ภาคเรียน) ยกเวนกรณีมีการ

เทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาสามัญหรือเทียบโอนกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

คุณสมบัตินักศึกษาทางไกล
คุณสมบัติของนักศึกษาทางไกล  มีดังนี้
1) มีสัญชาติไทย  หรือมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

หลักฐาน วัน เดือน ป เกิดในการรับนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ. 2535
                 2) เปนผูพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ หรือไดรับการรับการยกเวนตาม    
พระราชบัญญัติประถมศึกษา

3) มีพ้ืนฐานความรู  ดังนี้  สอบไดวุฒิอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี มัธยมปที่ 3 
(ม.3 เดิม) หรือประถมศึกษาปที่  7 (ป.7) หรือประถมศึกษาปที่  6 (ป.6) หรือการศึกษาศึกษา  
ผูใหญ ระดับ 3 หรือการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่  3 หรือหลักสูตรการศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือนาฏศิลปชั้นตนปที่  3  หรือวุฒิอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใหเทียบเทาประถมศึกษาปที่  6  ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.  2521 หรือนักธรรม
ชั้นเอก  หรือใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรูชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เพ่ือสิทธิบางอยาง

สําหรบัพระภิกษุสามเณรจะตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งขางตน และตองสอบ
ไลไดนักธรรมชั้นโทมากอน

ผูเรียนในสถานศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนจะตองปฏิบัติตามระเบียบ  
ดังนี้

1) ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา
2) ตองแตงกายตามระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา
3) ตองประพฤติตนเปนพลเมืองดี
4) ตองรักษาความสามัคคีในหมูคณะ
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5) ตองไมทําใหทรัพยสินของสถานศึกษาเสียหาย
6) ตองไมเสพสุราเม่ือมาสถานศึกษา ไมสูบบุหร่ีในหองเรียนหรือในสถานที่   

พบกลุม
7) ตองไมประพฤติตนขัดตอศีลธรรมอันดีหรือกระทบกระเทือนตอความมั่นคง

ของประเทศ

2.4 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล  ในจังหวัด
นครปฐม

การจัดการศึกษานอกโรงเรียนวิธีเรียนทางไกล ในจังหวัดนครปฐม  มีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา สรุปไดดังนี้  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2532 ข : 11)

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม  มีหนาที่อํานวยการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  วิธีเรียนทางไกลในจังหวัด ดังนี้

1) สํารวจกลุมเปาหมายและดําเนินการประชาสัมพันธ
2) ดําเนินการอบรมครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา เพื่อใหเขาใจหลักการ  

ระเบียบ  วิธีการ  และบทบาทหนาที่
3) จัดเตรียมสื่อตางๆ เพ่ือใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ
4) ตรวจสอบควบคุมการดําเนินงานในเรื่องการพบกลุม กิจกรรมสงเสริม     

คุณภาพชีวิต  การเทียบโอน  ฯลฯ  ใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
5) นิเทศ  ติดตาม  และสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมมือกับศูนยบริการการ

ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในการกํากับดูแลดานคุณภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียน
ทางไกลใหบรรลุวัตถุประสงค

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ในจังหวัดนครปฐม
           ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ในจังหวัดนครปฐม  มีบทบาทหนาที่  
และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  วิธีเรียนทางไกล ดังนี้

1) วางแผนในการประชาสัมพันธ
2) ประกาศรับสมัครนักศึกษา
3) รับสมัครนักศึกษา
4) รับสมัคร/คัดเลือกครูผูสอน
5) ปฐมนิเทศนักศึกษา
6) วางแผนการจัดกิจกรรมการพบกลุม
7) สนับสนุนสื่อที่ใชในการเรียน
8) นิเทศติดตามผลการพบกลุมและรายงาน
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9) ประเมินผลการเรียนระหวางภาคเรียน
                  10) ดําเนินการสอบปลายภาคเรียน
                  11) ปจฉิมนิเทศ
                  12) ขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทน
                  13) อนุมัติการจบหลักสูตร
                  14) ออกหลักฐานการจบหลักสูตร
                  15) จัดทําแบบรายงานผูจบหลักสูตร

ในปการศึกษา  2546  จังหวัดนครปฐม  ดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วิธีเรียนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขตพื้นที่อําเภอตาง ๆ โดยมีศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเปนผูรับผิดชอบตามหนาที่ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด  
เพ่ือยกระดับความรูแกผูที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนไดศึกษาตอ  สามารถนํา
ความรูและประสบการณไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนใหดียิ่งขึ้น

ตอนที่  3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
        3.1 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
                   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญตองคํานึงถึงธรรมชาติของผูใหญ
เพ่ือเปนสวนประกอบในการพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
                   โรเจอร (Rogers 1951 : 338–391, อางถึงใน สุนันทา บุญสิทธิ์ 2532 : 25 ) 
กลาววา การสอนผูใหญที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  (Student  -  centered  teaching)   ควร
คํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูใหญ  6  ประการ คือ
                1) เราไมสามารถจะสอนผูอ่ืนไดโดยตรง  เราสามารถเพียงแตชวยใหเขาเรียนรู
ทั้งน้ีเพราะวาบุคคลจะอยูในโลกแหงประสบการณของตน  สิ่งมีชีวิตน้ันจะมีปฏิสัมพันธตอสนาม 
(Field) แหงปรากฎการณตางๆ ตามที่เขาแตละคนประสงคและรับรูอยู  และบุคคลจะเรียนรูไดดี
ในสิ่งที่เขารับรู  และคิดวาสิ่งน้ันจะมีสวนชวยสงเสริมหรือชวยใหเขาสามารถรักษาโครงสราง
ภายในตนเอง (Organization of Self) ได
                 2) บุคคลจะเรียนรูไดดีในสิ่งที่เขารับรูและคิดวาสิ่งนั้น ๆ จะมีสวนนอยสงเสริม
หรือชวยใหเขาสามารถรักษาโครงสรางภายในตนเองได   (Organization of Self)

3) บุคคลจะตอตานและปฎิเสธประสบการณที่เขาคิดวาเปนประสบการณที่จะ
ตองใหเขาเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในตนเอง

4) ถาหากบุคคลอยูในสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่เขาคิดวาขมขูโครงสราง
ภายในตัวของเขาเอง  บุคคลนั้นจะยืนหยัดไมยอมยืดหยุนปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม  
แตถาหากเขารูสึกวาอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยไมมีสิ่งใดมาทําใหเขาเครียด  เขาจะปรับตัว
เองใหเขากับประสบการณได
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5) ประสบการณทางการศึกษาที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดในการสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูจะตองเปนประสบการณที่ไมขมขูผูเรียน   และเปนประสบการณที่ผูเรียนสามารถ
จําแนกวิเคราะหองคประกอบของสถานการณที่เขากําลังประสบและรับรู  การเลือกรูปแบบจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ  เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญและเปนตัวบงชี้ถึงความ
สําเร็จของการจัดการศึกษา

6) เพ่ือใหการเรียนรูเกิดผลดี  จะตองใชวิธีการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง

3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
                     ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ  เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหผูเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เกิดการเรียนรู  ครูผูสอนสามารถเลือกวิธีการเรียนรูไดหลายวิธี    ดังที่
วอรเนอร (Verner 1964 : 59 ,อางถึงใน คมกฤช  จันทรขจร 2537 : 30-34 ) ไดกลาวถึงวิธีการ
เรียนรูของผูใหญ 2 ลักษณะ คือ วิธีการเรียนรูสําหรับกลุม ไดแก การเรียนรูเปนชั้น การประชุม
ปฏิบัติการ และวิธีการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  คือ  การศึกษาที่นําไปสูการปฏิบัติของ ชุมชน

รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
                 โนลส  (Knowles  1972 : 90-91) จําแนกรูปแบบการเรียนรูเปน 3 ลักษณะ  คือ
รูปแบบการเรียนรูเปนรายบุคคล รูปแบบการเรียนรูเปนกลุม  และรูปแบบการเรียนรูแบบพัฒนา
ชุมชน ในที่นี้จะขอกลาวถึง รูปแบบในการเรียนรูเปนกลุม  และรูปแบบการเรียนรูแบบพัฒนา 
ชุมชน

รูปแบบการเรียนรูเปนกลุม
สวนมากการเรียนรูในองคกรตางๆ เกิดขึ้นในรูปกลุม  รูปแบบสําหรับการเรียนรู

เปนกลุม ไดแก
รูปแบบที่  1  กลุมปฏิบัติการ (Workshop)  หมายถึง  การจัดประสบการณ  

การเรียนรูเปนกลุมใหญในระยะสั้นและมีกิจกรรมหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน ไดแก กิจกรรมการ
พบกันในกลุมใหญ เชน วิธีการที่ใชในการอภิปรายและรวมทั้งกิจกรรมสันทนาการดวย ชวง
เวลาของการปฏิบัตอิาจจะใชเวลาตั้งแต  1–7 วัน  และสวนมากผูเขารวมประชุมจะตองพักในที่
ที่จัดการประชุมปฏิบัติการนั้น ซึ่งอาจจะจัดในโรงแรมหรือศูนยสัมมนา  เปนตน

รูปแบบที่  2  การประชุมสัมมนา  (Seminar)  เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ
และรวมกันแกปญหา

รูปแบบที่  3  การอภิปรายกลุม  (Discussion  Group)  คือการจัดการใหกลุม
บุคคลไดมีโอกาสพบปะและอภิปรายแบบไมเปนทางการในหัวขอที่สมาชิกทุกคนไดมีสวน   
เกี่ยวของ เพ่ือสรางกลุมผูนําใหเกิดขึ้นในทองถิ่น ในดานการพัฒนาชุมชนหรือการศึกษานอก
ระบบ เพ่ือศึกษาปญหาและวิธีการแกปญหานั้น ๆ พรอมกับการวางแผนปฏิบัติการ เพ่ือเปลี่ยน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30

ทัศนคติดวยการอภิปรายดวยมติของคนสวนใหญตามระบอบประชาธิปไตย เปนการรวมพลัง
ความสามารถ พลังความรู และประสบการณของทุกคนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน

รูปแบบที่  4  การระดมสมอง  (Brain Storming)  เปนเทคนิคการสรางความคิด
ริเร่ิมกอนลงมือปฏิบัติงาน  การจัดระดมพลังสมองเพื่อใหสมาชิกทุกคนไดออกความเห็นโดยไม
คํานึงถึงความคิดนั้น ๆ วาจะใชไดหรือไม ควรกระตุนใหสมาชิกทุกคนรูสึกเปนอิสระที่จะพูด 
และแสดงความคิดเห็นโดยไมมีขอแมใด ๆ เพ่ือจะใหไดแสดงความคิดดี ๆ ออกมาใหมากที่สุด 
กอนที่จะมีการอภิปรายและประเมินขอเสนอตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่ม เปนวิธีการ
ที่สามารถชวยแกปญหาซึ่งแกไมไดมากอน ผูมีสวนรวมจะรูสึกตื่นเตนตอการแสดงออกอยางเสรี 
สมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมอยางทั่วถึง

รูปแบบที่  5  การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) คือ การจัดกลุมบุคคล
ตั้งแต  4-8  คนมีความรูพิเศษในเรื่องที่บรรยาย  โดยมีการพูดๆอยางมีระเบียบวินัยในหัวขอที่
มอบหมายใหเพ่ือศึกษาสภาพปญหาของเรื่องที่จะนํามาอภิปราย เพ่ือใหผูฟงเขาใจในแงตาง ๆ 
ของเรื่องนั้นๆ เพ่ือพิจารณาขอดีขอเสียในการดําเนินการใดๆ การจัดอภิปรายคณะ เปนการ
สรางความสัมพันธอยางไมเปนทางการระหวางผูอภิปรายกับผูฟง การเปลี่ยนหนาที่ผูพูด และ
ความคิดเห็นที่แตกตางกันชวยใหผูฟงตื่นตัวเสมอ

รูปแบบที่ 6 การบรรยายเปนชุดโดยผูทรงคุณวุฒิ  (Symposium) คือ การเตรียม
ปาฐกถาเปนชวง ๆ โดยบุคคลตั้งแต 2-5 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของเรื่องเดียวกัน 
การบรรยายนั้นควรจะใชเวลาประมาณ 10-15 นาทีตอคน ความมุงหมายเพ่ือเสนอความรูใหม
โดยวิธียอและตอเนื่องอยางมีเหตุผล เปนการเสนอขอคิดเห็นในหลายๆแง ตอปญหาที่กําลัง
ศึกษาเพื่อแยกแยะความคิดเห็นในแตละแงและขั้นตอนอยางชัดเจนตอปญหาที่สับสน เพ่ือแสดง
ใหเห็นความสัมพันธของแตละสวนกับปญหาทั้งหมด    เปนการพูดอยางสั้น ๆ  เพ่ือปองกันมิให
ผูฟงคลอยตามความคิดเห็นของผูพูดเพียงคนเดียว

 รูปแบบที่  7  การแสดงบทบาทสมมุติ  (Role Play) ผูเขารวมแสดงบทบาท 
หรือชีวิตจริงตอหนากลุมจะตองไมมีบทเรียน และไมเตรียมคําถามคําตอบไวลวงหนา  และให
สรางเรื่องขึ้นในขณะที่กําลังแสดงอยู เสร็จแลวใหกลุมไดอภิปรายขอคิดเห็นจากการแสดงตอ
สภาพปญหาที่กําลังพิจาณาอยู  เพ่ือวิเคราะหปญหาอยางละเอียดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ เพ่ือ
ศึกษาวิธีแกปญหาที่เกี่ยวกับอารมณ เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งตอทัศนคติที่แตกตางจาก
ผูเขารวมแสดงทั้งหลายเปนวิธียั่วยุใหเกิดการอภิปรายจากบทบาทที่แสดงไปแลวน้ัน และเปน
การเสนอแนะทางที่แกปญหาหนึ่ง ๆ ดวยวิธีการเสี่ยงแบบลองผิดลองถูก โดยการใหโอกาสแก
บุคคลที่สมมุติตัวเองในบทบาทของคนอื่นตามที่จะคิด และกระทําเหมือนคนอ่ืนที่เขาสวม       
บทบาทที่สมมุติขึ้นนั้น

รูปแบบที่ 8 การใชกรณีตัวอยาง  (Case  Study)  คือรายละเอียดของเหตุการณ
ใดที่นํามาเสนอตอผูฟงโดยปากเปลา ขอเขียน หรือฟลมภาพยนต หรือทั้งสามวิธี ความ        
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มุงหมายเพื่อศึกษาวิธีแกปญหา เปนการใหรายละเอียดของสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู ชวยให       
ผูเรียนไดเห็นหนทางแกปญหาหลาย ๆ ปญหาตรงตอปญหานั้น ๆ และทําใหผูเขารวมมี    
ความคิดที่จะวิเคราะหเหตุการณและทักษะในการแกปญหา

รูปแบบที่  9  การทํางานในรูปคณะกรรมการ  (Committee) ประกอบดวยกลุม
เล็ก ๆ เพ่ือทําหนาที่บางประการซึ่งไมสามารถจะจัดใหทุกคนในกลุมใหญทําได การจัดแบงงาน
ใหทําในรูปแบบกรรมการนี้ทําไดหลายลักษณะ เชน จัดเปนรูปกรรมการบริหาร กรรมการ
เฉพาะกิจ ฯลฯ และความมุงหมายเพ่ือวางแผนกิจกรรมเฉพาะตอนหรือวางแผนระยะยาว เพ่ือ
ทําหนาที่เปนคณะที่ปรึกษาเพื่อศึกษาปญหาเฉพาะ เพ่ือเผยแพรหรือประชาสัมพันธกิจการ หรือ
ประเมินผลงานที่ทําไปแลว การทํางานในระบบกรรมการนั้นเปนการฝกผูนําในอนาคตไดเปน
อยางดี

รูปแบบที่  10  การสาธิต  (Demonstration)  คือ การเสนอวิธีการทํางานหรือ
กระบวนการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยปกติเม่ือสาธิตแลวก็จะทําใหผูชมหรือผูเรียนทดลองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่สาธิตใหชมแลวน้ันตอไป  โดยมีผูควบคุมและแนะนําอยางใกลชิด แลวก็ติดตามดวย
การอภิปรายความมุงหมายเพ่ือสอบวิธีทําหรือปฏิบัติหรือแสดงเทคนิคใหม ๆ เปนการจูงใจให
เชื่อหรือศรัทธาตอผลผลิตใหมๆหรือความคิดใหม ๆ

รูปแบบที่ 11 การจัดทัศนศึกษา  (Field trip or Field Study) การจัดทัศนศึกษา
ควรเตรียมการอยางระมัดระวังเพ่ือใหกลุมผูเขารวมไดชมสิ่งของหรือสถานที่นาสนใจ อันเปน
ประสบการณในสิ่งซึ่งอาจนํามาแสดงหรือมาสอนในสถานที่เรียนตามปกติไมได เปนการยั่วยุให
เกิดความสนใจอยางแทจริงตอสภาพหรือปญหาที่จะตองศึกษาอยางลึกซึ้ง เพ่ือใหเห็นผลของ
การปฏิบัติที่แทจริงในสภาพแวดลอมนั้น ๆ เพ่ือใหเกิดความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติตอปญหาหนึ่ง ๆ

รูปแบบการเรียนรูแบบพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนเปนโครงการที่ปฏิบัติในสนามลงมือจริงเปนรูปแบบของ     

การเรียนรูที่กวางขวางและเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง กลาวคือชุมชนนั้นเปรียบเสมือน
ชั้นเรียน เปนหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนรูปจเจกชนมีโอกาสเรียนรูแกปญหาในชีวิตจริงและ
ชุมชนก็จะเปนวิถีทางการเรียนรูอยางดี
 ในการพัฒนาชุมชนนั้น  นักการศึกษาผูใหญโดยอาชีพทําหนาที่ปรึกษาและ
วิทยากรแกสมาชิกของชุมชนที่อาจรวมกันเปนกลุมหรือชวยกันหลายกลุม ภายใตการอุปถัมภ
ขององคการ เชน สภาตําบล โครงการที่ประชาชนริเร่ิมทําอาจเปนโครงการพัฒนาเรื่องใด    
เรื่องหน่ึง เชน การพัฒนาอาชีพ การปรับปรุงที่อยูอาศัย การทําถนน การพัฒนาแหลงน้ํา ฯลฯ      
บทบาทของนักการศึกษาผูใหญ คือ การชวยเหลือชุมชนในการวินิจฉัยทักษะและความรูที่      
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จําเปน เพ่ือจะดําเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชน หลักการที่สําคัญคือ พยายามชวยเหลือให
เขารูจักตนเองใหมากที่สุดซึ่งประกอบดวย กิจกรรมชวยตนเองในเรื่องเหลานี้ คือ

1) การวิเคราะหปญหาโดยประชาชนหรือผูนําชุมชน
2) การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และการจัดลําดับกอนหลังของกิจกรรม

ที่จะนําไปสูการแกปญหา
3) การรวมกลุมเพ่ือดําเนินการ
4) การวางแผนและการจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
5) การดําเนินกิจกรรมที่ไดวางแผนไว
6) การติดตามประเมินผลกิจกรรม

สรุป  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูใหญตองคํานึงถึงธรรมชาติ
ของผูใหญและความแตกตางของบุคคล และรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อใหเกิดการ  
เรียนรูจึงตองมีความแตกตางกันตามสภาพแวดลอมของผูเรียน

ตอนที่  4 กระบวนการกลุมสําหรับการเรียนการสอน
4.1 ความหมายกระบวนการกลุม

                    กลุม  หมายถึง  การรวมตัวของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยสมาชิกในกลุมจะ
ตองมีจุดประสงคที่แนนอนรวมกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกันในระดับหน่ึง คือ สามารถพึ่งพา
อาศัย ชวยเหลือกันและกันได และสมาชิกนั้นพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหบรรลุ    
จุดมุงหมายนั้น ๆ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2538 ข : 3)  นักศึกษาระดับมัธยมตอนตนใน
กลุมหน่ึง ๆ กําหนดไวไมเกินกลุมละ 45 คน

กระบวนการกลุม  หมายถึง  กระบวนการที่กลุมผูเรียนผูสอนเคลื่อนไหว และ
ประสานกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปนการฝกใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ
เกิดความเขาใจสมาชิกในกลุมมากขึ้น เปนการฝกการเรียนรูอยางมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิด
เห็นของผูอ่ืน รูจักการเปนผูนํา ผูตามที่ดี ฝกทักษะดานมนุษยสัมพันธ รูจักคิด ตัดสินใจอยาง
สมเหตุสมผล สามารถพึ่งตนเองได (บัญญัติ ครุธพุม 2539 : 12 ) กระบวนการพบกลุมเปนวิธี
เรียน วิธีสอนที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สงเสริมการเรียนรูแบบ
ประชาธิปไตย ชวยสรางความสัมพันธอันอบอุน ทําใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดี และยังมีสวนชวย
ทําใหผูเรียน รูจักการนํา “กระบวนการคิดเปน” มาใชในการตัดสินปญหาได

4.2 ทฤษฎีกระบวนการกลุมสําหรับการเรียนการสอน  หมายถึง หลักการจัด 
ประสบการณการเรียนรู   โดยที่ผูเรียนจะมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับผูอ่ืนในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  
การเรียนการสอนแบบกลุม ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนรวมกันวิเคราะหสิ่งตาง ๆ โดยการแสดง
ความรูสึก ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถคนพบส่ิงที่ตองการเรียนรู
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และเขาใจปญหาตาง ๆ อยางถองแทเปนประสบการณการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับจากการ
วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันจะเปนสิ่งที่ มีความหมายตอผูเรียนเปนอยางยิ่ง        
(นิยม ฉิมตระกูล และคณะ  2522 : 115–116) ไดแบงการเรียนตามทฤษฎีกระบวนการกลุมออก
เปน 4 ระยะดังนี้

4.2.1 ระยะการมีสวนรวม ผูเรียนจะเขามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนเพราะ
วาเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม เปนผูลงมือปฏิบัติ หรือคิดคนแสวงหาสิ่งที่ตองการเรียนรูดวย     
ตนเอง การมีสวนรวมของผูเรียน ในการทํากิจกรรมจะเนนการมีสวนรวมในทุก ๆ ดาน คือ ดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานปญญา หรือสมองรวมทั้งดานสังคม

4.2.2 ระยะวิเคราะห  เปนระยะที่ผูเรียนจะรวมวิเคราะหประสบการณ       
การเรียนรูนั้นทันที จะชวยใหผูเรียนมีความรูกวางขวาง สามารถประเมินความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในกลุม วิธีการเรียน ผลการเรียนรู ตลอดจนชวยใหผูเรียนรูจักตนเองมากขึ้น

4.2.3 ระยะสรุปและประยุกตหลักการ ผูเรียนจะรวบรวมแนวคิดที่ตนคนพบ 
และแนวคิดที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูอ่ืน แลวสรุปหลักการของตนเอง จึงนํา
หลักการนั้นไปประยุกตใชในอนาคตหรือประยุกตใหเขากับตนเอง

4.2.4 ระยะการประเมิน ผูเรียนจะเปนผูประเมินผลการเรียนรูของตนเองและ
ของกลุม จากการอภิปรายใหขอเสนอแนะและการติชมรวมกับสมาชิกคนอื่น

4.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการทํางานกลุม    (นิยม ฉิมตระกูล และคณะ 2522 : 
132)  ไดกลาวไวดังนี้

4.3.1 มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง เม่ือทํางานรวมกันเปนกลุม ตองตระหนัก
อยูเสมอวา สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุมทุกครั้ง

4.3.2 ความแตกตางระหวางบุคคล มนุษยเรายอมมีความแตกตางกัน เชน 
ความสามารถ ความถนัด สติปญญา อารมณ สังคม ประสบการณ ฯลฯ ดังนั้น เม่ือตองการให
มนุษยทํางานรวมกันอยางมีความสุข ตองใหทํางานตรงกับความสามารถและความถนัดของเขา

4.3.3  การทํางานรวมกัน เปนการพัฒนาความสามารถของสมาชิก

4.4 ลักษณะการพบกลุม  แบงออกเปน 2 ประการ กิจกรรมการเรียนรูในแตละ
ลักษณะมีรายละเอียดดังนี้

4.4.1 การจัดกิจกรรมการพบกลุม เปนบทบาทหนาที่หน่ึงของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนที่จะตองปฏิบัติในการจัดการศึกษาสายสามัญ เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนแลว ครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนผูจัดการประสานงานใหเกิดการพบกลุมระหวางนักศึกษา หรือ   
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเนื้อหาวิชาตาง ๆ การสอนเสริม โดยครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีหนาที่
หลัก ดังนี้

1) ปฐมนิเทศการเรียนการสอนชั่วโมงแรกและปจฉิมนิเทศ
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2)  จัดกิจกรรมการพบกลุม
3) จัดบริการสื่อการเรียน
4) การวัดผลประเมินผล

4.4.2  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ที่กําหนดไวเปนเงื่อนไขใหผูเรียน  
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ จะตองทํากอนการขอจบหลักสูตรในแตละระดับกิจกรรม   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต นี้กําหนดไวเพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาแนวคิดของกรมการศึกษานอก
โรงเรียนที่เนนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปนแกปญหาได และตองประยุกตใชดวยการลงมือปฏิบัติ
จริงดวยตนเอง ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะชวยพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชนที่
ตนเองอยูอาศัยใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเทากับเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมใหดียิ่งขึ้นดวย

แมผูเรียนจะเรียนจบไปแลว ก็สามารถนําหลักการ แนวคิด ความรู ทักษะ    
เจตคติที่ไดจากการทํากิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสมสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไปดวย 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2541 : 48-51)

4.5 กระบวนการเรียนรูและทํากิจกรรมกลุมรวมกัน
                       กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาและนักศึกษาทางไกล
จะตองรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดการเรียนรูทักษะ กระบวนการ จะมีไมนอยกวา  4  ประการ คือ

4.5.1 แนะแนวแนะนําวิธีเรียนรูดวยตนเองจากสื่อทุกชนิดที่เรียนรูดวยตนเอง
4.5.2 จัดกิจกรรมการพบกลุมการศึกษานอกโรงเรียนใหเปนไปตามหลักการ

และขั้นตอน
4.5.3 จัดกิจกรรมการสอนเสริมใหแกกลุมนักศึกษาที่มีปญหาการเรียนจากชุด

วิชาที่ยากๆรวมกัน
4.5.4 จัดกิจกรรมโครงการและคายพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนไปตามหลักสูตร

และขั้นตอน
4.5.5 ติดตามควบคุมดูแล  ตรวจสอบ ประเมินผลการทํากิจกรรมการเรียนรู 

และใหคําปรึกษาหารือในการแกไขปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมกลุม 
ฯลฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งเปนรายบุคคล และเปนกลุม ทั้งน้ีโดยเนนใหนักศึกษาทางไกลเรียนรู
และทํากิจกรรมรวมกันโดยใชกระบวนการกลุม

ในการเรียนรูและทํากิจกรรมกลุมรวมกันของนักศึกษาทางไกลนั้น   ครูผูรับ-   
ผิดชอบกลุมนักศึกษาจะตองเนนย้ําใหนักศึกษาเขาใจการทํางานรวมกันเปนกลุมวาจะตอง
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญตอไปน้ีไมนอยกวา 6 ขั้นตอน  คือ
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1) การเปนผูนําผูตามที่ดี  รูบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ตามบทบาท
หนาที่

2) จะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรูหรือในการทํากิจกรรม
แตละครั้งใหชัดเจน

3) จะตองมีการอภิปรายพูดคุยแสดงความคิดเห็นในกลุมดวยเหตุและผลให
กวางขวางทั่วถึงกอนการตัดสินใจ

4) จะตองมีการตัดสินใจรวมกันโดยกลุมวากลุมและสมาชิกใครทําอะไร
อยางไรใหชัดเจน

5) จากนั้นจึงตางคนตางแยกไปดําเนินการหรือรวมกันทําในสวนที่ตนและ
กลุมรับผิดชอบใหดีที่สุด เม่ือนําผลงานที่ไดของทุกคนรวมกันแลวก็จะเปนผลงานโดยรวมของ
ทั้งกลุมตอไป

6) จะตองมีการติดตามประเมินผลระหวางเรียนหรือทํากิจกรรมรวมกัน 
และหลังจากทํากิจกรรมรวมกันแลว จะตองมีการประเมินผลโดยกลุมวาการดําเนินงานของกลุม
บรรลุวัตถุประสงคหรือไม มากนอยเพียงใด และจะแกไขปรับปรุงอะไรใหดียิ่งขึ้นตอไป

ตอนที่  5 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญและหลักจิตวิทยา
            5.1 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
                     ความหมายของการเรียนรู  (Learning)

สุวัฒน วัฒนวงศ  (2538 : 39) ไดใหความหมายของการเรียนรู คือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากการไดรับสิ่งเราและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว
ควรจะมีลักษณะที่ถาวรพอสมควรซึ่งก็คือการไดรับประสบการณนั่นเอง

ฮิลการด  และบลูเวอร ( Hillgard  and Bower 1978 : 142, อางถึงใน          
พรประไพ  อุทะนุต 2543 : 19 ) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหกิจกรรม หรือเปน
กระบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยเปนผลของการตอบสนองตอสภาพ
การพักพิง เชน จากการฝกฝน และประสบการณการเรียนรูทําใหบุคคลมีการปรับตัวทั้งในดาน
สวนตัวและสังคม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงนับไดวายอมมีการเรียนรูเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งถือวา
อยูในกระบวนการเรียนเปนผลมาจากประสบการณและการฝกฝนมิใชเปนผลมาจากการ      
ตอบสนองตามธรรมชาติหรืออุบัติเหตุความบังเอิญตาง ๆ

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเรียนรูคือ กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในตัวมนุษยจากพฤติกรรมใหม อันเปนผลจากการที่มนุษยไดรับขอมูลขาวสารหรือ
สิ่งเราไดประสบการณ ไดรับการฝกฝนจากสิ่งแวดลอมทั้งโดยตรงและโดยออม
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ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญนั้น โนล (Knowles1978,อางถึงใน สุวัฒน        
วัฒนวงศ 2538 : 138–139 ) ไดสรุปการเรียนรูสําหรับผูใหญ (Modern Adult Learning  
Theory) มีสาระสําคัญดังน้ี

1) ความตองการและความสนใจ (Needs and Interests) การเรียนรูของผูใหญ
จะไดผลดี หากตรงกับความตองการและความสนใจของเขา
                 2) สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life Situation) การเรียนรูของผูใหญ  
จะไดผลดี  ถาหากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน (Life  Centered) ดังนั้น
ในการจัดหนวยการเรียนที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูของผูใหญ  จึงควรยึดถือสถานการณตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับผูใหญเปนสําคัญ มิใชตัวเนื้อหาวิชาทั้งหมด

3) การวิเคราะหประสบการณ (Analysis  of  Experience) คือ การที่ผูสอน
พยายามวิเคราะหประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียด มีสวนใดพอที่จะนํามาใชใน
การเรียนการสอนไดบางและหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป

4) ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง (Self  Directing) ความตองการที่อยูในสวน
ลึกของผูใหญก็คือการมีความรูสึกตองการที่จะสามารถนําตนเองได เพราะฉะนั้นบทบาทของครู
ควรอยูในกระบวนการสืบคนหาคําตอบรวมกับผูเรียน (Mutual   Inquiry) มากกวาการทําหนาที่
สงผานหรือเปนสื่อ สําหรับความรูแลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไมเพียงเทานั้น

5) ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ความแตกตางระหวาง
บุคคลจะมีเพ่ิมมากขึ้นในแตละบุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้น  ในการสอนผูใหญจะตองคํานึงถึง
รูปแบบของการเรียนการสอน (Style) เชน เวลาที่ไดทําการสอน สถานที่สอน และประการ
สําคัญคือ ความสามารถในการเรียนรูแตละชั้นของผูใหญ        ยอมเปนไปตามความสามารถ
ของผูใหญแตละคน (Pace of Learning)

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ เปนทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทางดานจิตวิทยาที่ศึกษา
พัฒนาการเรียนรูของคน จะอธิบายหรือใหเหตุผลถึงสภาพการณตางๆ ของกระบวนการเรียนรู
เปนหลักการที่สามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณการเรียนการสอนผูใหญได

สุวัฒน  วัฒนวงศ (2536 : 43–45) ไดสรุปทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญเปน        
3 กลุม คือ

1) ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) หลักการสําคัญที่
นักจิตวิทยาในกลุมน้ีเชื่อถือ คือ การเรียนรูจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวโยงกันระหวางสิ่งเรา
กับการตอบสนอง สกินเนอร (Skinner) ไดกลาวถึงลักษณะการเรียนรูโดยการนําเสนอใหเห็น
ความสําคัญขององคประกอบการเรียนรู 2 ประการ คือ

1.1 วิธีการควบคุมพฤติกรรม (Control) ทั้งน้ีเพราะวาพฤติกรรมตางๆ ใน
การเรียนรูจําเปนตองอาศัยสภาพการณและเง่ือนไข (Condition) ที่เหมาะสม เพ่ือชวยใหการ
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ควบคุมพฤติกรรมไดผลดี การใชกฎในการรูผลลัพธ (Law of Effect) เปนเง่ือนไขในการเปลี่ยน
พฤติกรรมดานการเรียนรู

1.2 วิธีการตกแตงพฤติกรรม (Shaping) เปนเทคนิคที่ตองอาศัยการใช    
แรงเสริม (Reinforcement) ควบคูไปดวยการตกแตงพฤติกรรมที่เหมาะสม อันทําใหผลของการ
เรียนรูตามที่เรามีความตองการ

2) ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) หลักการสําคัญที่        
นักจิตวิทยาในกลุมน้ีเชื่อถือคือ การเรียนรูจะเกิดขึ้นตองอาศัยทั้งสิ่งแวดลอมและตัวผูเรียน
ประสานสัมพันธกัน คือ สวนหนึ่งตองมาจากความตองการ และเปาหมายของผูเรียนมิใชความ
สําคัญ   ขึ้นอยูกับสิ่งเราภายนอกเพียงอยางเดียว นักจิตวิทยากลุมน้ีจะเนนใหผูเรียนมีบทบาท
และสวนรวมมากขึ้น โดยที่ผูเรียนจะตองมีความมุงหมายและกําหนดวัตถุประสงคเปนเปาหมาย
ของตนเองได

3) ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม (Humanism) หลักการสําคัญที่     
นักจิตวิทยากลุมน้ีเชื่อถือ คือ การใหความสําคัญกับผูเรียน โดยเนนถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
การเรียนรูมีความสําคัญเกี่ยวพันธกับผูเรียนเปนอยางมาก ถึงแมบรรดาสิ่งเราทั้งหลายจะมาจาก
ภายนอกก็ตาม แตวาการคิดคนเพื่อความเขาใจจะตองเกิดจากตัวผูเรียนเปนสําคัญ หลักการที่
สําคัญของมนุษยนิยมก็คือ ในการเรียนรูนั้นผูเรียนยอมจะไดรับประสบการณตางๆ ที่ตองการ
ดวยตนเอง

จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ สามารถสรุปไดวา ผูใหญจะเรียนรู
ไดดีก็ตอเม่ือ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางเต็มที่ และรับแรงจูงใจใหอยากเรียนมองเห็น
ความสําคัญของเร่ืองที่จะเรียน เรื่องที่จะเรียนน้ันสนองความตองการของผูเรียนและสัมพันธกับ
ความรูและประสบการณที่เขามี ผูเรียนกับผูสอนมีความเขาใจกันและกัน การจัดการเรียน      
การสอนตองสอดคลองกับปญหาที่ผูเรียนพบจริงในชีวิตประจําวัน และผูเรียนจะรูวิธีการแก
ปญหาดวย  วิธีการตางๆ ไดดี
                 การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนผูใหญ จําเปนตองมีองคประกอบ
หลายๆ ดานดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตัวครูผูสอน บทบาทของครูผูสอน หรือการถายทอด
ความรูนั้นจะเนน “ครู” ในฐานะเปน “ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู” (Facilitator of 
Learning) มีนักการศึกษาผูใหญใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครูผูสอนผูใหญวา เปนการ
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator of Learning) ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ 
(สุวัฒน วัฒนวงศ 2538 : 130) คือ

1) ใหความไววางใจ และการยอมรับในตัวผูเรียน
2) การมีความจริงใจตอผูเรียน

                 3) มีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ รวมทั้งมีการตั้งใจฟงผูเรียนพูด
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                 สุวัฒน วัฒนวงศ ( 2538 : 140 ) ไดกลาวถึง  แนวทางในการปฏิบัติเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดังตอไปน้ี                                                             
                 1) สรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนกันเอง

2) ผูสอนควรทําเปนสมาชิกของกลุมคนหนึ่ง แตคอยจะชวยใหสมาชิกของกลุม
กลาที่จะแสดงความคิดเห็น

3) คอยอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน เชน จัดสื่อ อุปกรณ ตลอดจนแหลง
วิทยาการตาง ๆ

4) เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอน

5) สนับสนุนใหผูเรียนมีกําลังใจ มีความพยายามในการเรียน และใหความ   
รวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
 6) ใหโอกาสแกผูเรียนไดประเมินผลการจัดกิจกรรม

7) ใจกวาง อารมณดี  รับฟงความคิดเห็นของผูเรียน และใหขอเสนอแนะอื่น ๆ
8) เขาควรจะไดเริ่มตนแสดงความรูสึกใหเกิดขึ้นในกลุมเม่ือมีความคิดเห็น แต

ไมใชการบังคับหรือวิธีการขมขู ซึ่งความคิดที่แสดงออกมานั้น สมาชิกอ่ืนอาจจะยอมรับฟงหรือ
ไมรับฟงก็ได

9) ตลอดเวลาของการมีประสบการณรวมกันในหองเรียน ผูอํานวยความ
สะดวกจะตองมีความวองไว (Alert) อยูตลอดเวลา ตองการแสดงออกในการรับรูอารมณอยาง  
ลึกซึ้ง
                  10) ในขณะที่ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกตอการรับรู จะตองพยายาม  
รับรูและยอมรับวา ตัวเองก็ยอมจะมีขอจํากัดอยูหลายประการดวยเชนกัน

5.2 หลักจิตวิทยาผูใหญ
                  ผูเรียนที่เปนผูใหญจะมีลักษณะการแสดงออก  การเรียนรูและประสบการณตาง
ไปจากผูเรียนที่อยูในวัยเด็ก หลักจิตวิทยาผูใหญจะชวยทําใหผูสอนวางแผนการจัดการเรียน  
การสอนจัดประสบการณการเรียนรู รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูเรียนในวัย       
ผูใหญไดเหมาะสมสอดคลองยิ่งขึ้น (อรุณรักษ  พวงผล และคณะ 2538 : 14 – 15)
                    1) ลักษณะของผูใหญ

-  มีประสบการณเดิมที่จะนํามาใชในการเรียนรูแตกตางกัน
-  มักมองตนเองวาไมสามารถกําหนดชีวิตของตนไดเน่ืองจากยากจน
-  ชอบการแนะนํามากกวาการสอน
-  มักคิดวาตนเองไมมีความสามารถทางการเรียน ถาเคยออกกลางคัน
-  ชอบทําตามความเคยชิน
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-  ชอบปฏิบัติที่มีความจริงใจ ความปรารถนาดี ความยุติธรรม และมีเหตุผล
-  มีภารกิจความรับผิดชอบในชีวิตมาก
-  ชอบสิ่งที่ปฏิบัติงายๆ และคลองตัว
-  ตองใชเวลามากในการสรางความคุนเคยและสนิทสนม
-  มีจุดมุงหมายในการเรียนแตกตางกัน
-  จะมีความสนใจมากในสิ่งที่ตรงกับความชอบและความตองการ

  2) การแสดงออกของผูใหญ
-  ไมชอบการตําหนิ การดูหม่ิน และการแสดงตัวในที่ประชุม
-  ไมชอบถูกบังคับหรือตองตอบคําถามทันทีโดยมิไดเตรียมตัวลวงหนา
-  ไมชอบพูดถึงปมดอยและความผิดพลาดของตน
-  ไมชอบการเขมงวดกวดขัน
-  ไมชอบใหชวยเหลือและเอาใจใสจนเกินไป
-  ไมชอบจูจ้ีจุกจิกนินทา
-  มีความประหมา และกลัวผิดมากกวาเด็ก
-  มีประสบการณสามารถตัดสินใจไดดีกวาเด็ก
-  รูจักตนเองวามีความรูความสามารถ
-  มีความพรอมในดานกาย อารมณ สังคม และสติปญญามากวาเด็ก
-  ชอบการยกยอง ชมเชย และสนับสนุนใหกําลังใจ

3) หลักการเรียนรูของผูใหญ ผูใหญจะเรียนไดดีเม่ือ
-  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางเต็มที่
-  ไดรับการจูงใจ และมองเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเรียน
-  สิ่งที่เรียนน้ันสนองความตองการของตน
-  สิ่งที่เรียนสนองความรูและประสบการณที่มี
-  สิ่งที่เรียนน้ันสนองความตองการของตน
-  สิ่งที่เรียนสนองความรูและประสบการณที่มี
-  สิ่งที่เรียนน้ันเปนประโยชนแกผูเรียนนําไปใชทันที
-  ผูเรียนกับผูสอนมีความเขาใจกัน  ใหกําลังใจผูเรียนอยูเสมอ
-  ผูเรียนใชปญหาที่พบจริงในชีวิต เรียนรูดวยวิธีแกปญหาที่หลากหลาย
-  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเองใหมากที่สุด
-  มีวิธีเรียนแตกตางกัน  ผูสอนควรใชวิธีสอนหลายๆ อยางใหเหมาะสมกับ
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ผูเรียน
            นอกจากนั้นผูเรียนผูใหญ  มีความแตกตางจากเด็กดังนี้ (กรมการศึกษานอก  
โรงเรียน 2541 : 2-3)

1) การเขาใจตนเอง
ผูใหญมีความเปนตัวของตัวเอง รูตนเองวาอยูในสถานภาพใดในสังคมเมื่อ

มาเรียน  จึงไมตองการใหผูสอนตักเตือนวากลาว  ตําหนิ  แตหากตองการ  การยอมรับจากกลุม
ผูเรียนดวยกันและใหครูผูสอนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู

2) ประสบการณ
ผูใหญมีอาชีพ  มีความรูเรื่องชีวิตมากกวาเด็ก ๆ เขาใจปญหาตางๆไดเร็ว

จัดเปนแหลงความรูที่มีคุณคายิ่ง และสามารถนําประสบการณ เดิมสัมพันธกับประสบการณใหม 
เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู

3) ความพรอมที่จะเรียน
ผูใหญตองการเรียนรูเพ่ือสนองความตองการในการแกปญหาของตน

                 4) เปาหมายของการเรียนรู
ผูใหญมาเรียนเพ่ือสนองความตองการแกปญหาในปจจุบัน ดังน้ันการจัด

การศึกษา  ควรมุงจัดหลักสูตรที่เนนปญหาตาง ๆ ที่เปนจริง  เพ่ือใหผูเรียนนําความรูและทักษะ
ไปใชในชีวิตประจําวันได

ลักษณะการเรียนรูของผูใหญ
ลักษณะการสอนผูใหญและเด็กแตกตางกัน  การเรียนรูของเด็กจะเนนเนื้อหา

เพ่ือใหเด็กไดมีความรูประสบการณเรียนรูมากๆเพื่อเตรียมไวใชในอนาคต แตการเรียนรูของ    
ผูใหญจะเรียน เพ่ือสามารถไดนําความรูไปใชประโยชนในปจจุบัน  ทั้งน้ีเพราะผูใหญเปนผูที่มี
ประสบการณ  มีความคิดเปนของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความพรอมที่จะรับความรูเพียง
แตครูผูสอนชวยจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเทานั้น  ครูควรศึกษาหลักการเรียนรูสําหรับ     
ผูใหญไวดังนี้ คือ

1) ผูใหญจะเรียนรูไดดี ถาหากเขาไดมีสวนรวมอยางจริงจัง การจัดใหมี      
สวนรวมมีความรับผิดชอบ  จะชวยใหกาวหนาในการเรียนมากยิ่งขึ้น

2) จัดอุปกรณการสอนที่ชวยใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันจริงๆ ทําให
เรียนไดดีกวาใชอุปกรณการสอนที่ไมสัมพันธกับชีวิตจริง

3) จะรับความคิดใหม ๆ ไดเร็วกวา  ถาความคิดนั้นสอดคลองกับความเชื่อ
เกาๆ ของเขาที่มีอยู
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4) จะตองศึกษาพื้นฐานและความตองการของผูเรียน  เพ่ือจะไดนําไปเปนแนว
ในการจัดประสบการณเพ่ือการเรียนรู เพราะจะชวยสรางความอบอุนและความมั่นใจใหกอนที่จะ
เริ่มตนเรียน

5) จะตองชวยสรางความสําเร็จในบทเรียนขั้นตน  ใหแกผูเรียนที่มีพ้ืนฐานการ
ศึกษานอย กอนที่จะเริ่มเรียนใหมตอไป

6) ชวยผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่เขาสนใจมาก  และชวยเขาไดกาวหนาไปตาม
ความสามารถของเขาเอง

จากทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ  และหลักจิตวิทยาผูใหญขางตน เปนแนวทาง
ใหผูสอนการศึกษาผูใหญ สามารถจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการใหความรู และจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพฤติกรรมอยางมี        
เปาหมาย และมีประสิทธิภาพ การสอนกลุมเปาหมายที่เปนผูใหญยอมมีความแตกตางจากการ
สอนเด็ก ผูสอนจําเปนตองเรียนรูทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญและหลักจิตวิทยาผูใหญเพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม โดยศึกษาประสบการณและความสามารถของผูเรียน  
แลวสงเสริมใหนําความรู ประสบการณ ความสามารถมาใชใหเกิดประโยชนกับผูเรียนมากที่สุด  
ทั้งน้ีเพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามเจตนารมณของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

ตอนที่  6 การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
              การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ เปนกิจกรรมที่เปนเง่ือนไขของการจบหลักสูตรในแตละระดับ ทั้งน้ีเพ่ือให     
สอดคลองกับแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต แมวานักศึกษาจะเรียนจบไปแลวก็สามารถนําแนวคิด  
ความรู  ทักษะ  เจตคติที่ดีในการทํางานที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้น
การจัดกิจกรรมทุกวิธีเรียนใหเปนตามหลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตรโดยแบงเน้ือหากิจกรรม
เปน 2 ตอน คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ซึ่งมีความเขมของกิจกรรมจากนอยไปหามากตาม
ระดับการศึกษา การจัดกิจกรรมนี้นับวาเปนเอกลักษณของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่จะ 
สงผลใหนักศึกษา ไดพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมใหดียิ่งขึ้น โดยมีองค
ประกอบดังตอไปน้ี  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2538 ก : 15)                  

6.1 ปรัชญาความเชื่อพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ปรัชญาความเชื่อพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต          
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2543 ข : 1) การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ เปนการจัด
การศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมใหดียิ่งขึ้น โดยยึด
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ปรัชญาหรือความเชื่อพ้ืนฐานของกระบวนการแกปญหา “คิดเปน” ซึ่งมีองคประกอบอยางนอย 3 
ประการ คือ ขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง สังคม สิ่งแวดลอมและวิชาการ ประกอบกับการตัดสินใจ
ภายในกรอบแหงคุณธรรมเปนหลักในการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อน่ึง 
เหตุผลความจําเปนที่การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ จะตองจัดใหผูเรียนมีการพบกลุม
เพ่ือทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นมีหลักการและเหตุผลสําคัญ 3 ประการคือ

1) เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญา  หรือความเชื่อพ้ืนฐานของกระบวนการแก
ปญหา “คิดเปน” ซึ่งตองอาศัยการรวบรวมขอมูลใหรอบคอบทั้ง 3 ดาน ดังกลาวแลวและนํา    
ขอมูลน้ันมาอภิปรายรวมกันในกลุมใหชัดเจนก็จะทําใหสามารถตัดสินใจแกปญหาในการดําเนิน
ชีวิตใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันในระบบกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถไดนําความรูและประสบการณที่

ไดนั้นไปประยุกตใหเกิดประโยชนแกสังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู

6.2 วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
                        วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค
ดังนี้

1) เ พ่ือใหนักศึกษามีโอกาสใชกระบวนการกลุม แลกเปลี่ยนความรู        
ประสบการณโดยฝกทักษะความมีเหตุผล  การคิดเปนและแกปญหาเปน

2) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม และเกิดความ
รูสึกผูกพันเปนสวนหนึ่งของชุมชน และสังคมอยางแนนแฟน และมีบทบาทหนาที่ความ         
รับผิดชอบในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน

3) เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รูจักทํานุบํารุงศาสนา           
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

6.3 เกณฑการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  ตองผานกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครบตามเงื่อนไข  จะตองพบกลุม
ศึกษาภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง และปฎิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาค
ปฏิบัติใหครบ 42 หนวยกิจกรรม ไมนอยกวา 42 ชั่วโมง และตองมีเวลาพบกลุมภาคทฤษฎีตาม
โครงการไมนอยกวารอยละ 70 ของเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธิ์ลงมือปฏิบัติตามโครงการ แตถามี
เวลาพบกลุมในภาคทฤษฎีไมถึงรอยละ 70 แตถึงรอยละ 50 หัวหนาศึกษาอาจใชดุลพินิจให
ปฏิบัติตามโครงการได หากไมอนุญาตใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา
ใหซอมเสริม หรือใหทํากิจกรรมภาคทฤษฎีใหมใหครบเนื้อหาในสวนที่ขาดอยางใดอยางหนึ่ง
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ตามที่เห็นสมควร โดยบันทึกผลการทํากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคทฤษฎี
เปนหลักฐาน

6.4 ขอบขายเน้ือหากิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอบขายเนื้อหากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แบงเปน  2  ตอน 

คือ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีความเขมของกิจกรรมจากนอยไปหามากตามระดับของการ
ศึกษา (การศึกษานอกโรงเรียน 2544 : 11–14)

ตอนที่  1  ภาคทฤษฎี มีจุดประสงคพรอมขอบขายเนื้อหาดังนี้
1) เพ่ือใหรูโครงสรางและกิจกรรมการพบกลุม
2) เพ่ือใหรูบทบาทผูนํา ผูตามที่ดี
3) เพ่ือใหตระหนักถึงประโยชนของการพบกลุม
4) เพ่ือใหรูบทบาทและหนาที่ของสมาชิกกลุม
5) เพ่ือใหรูกระบวนการคิดเปน ทําเปน แกปญหาและการนําไปใชในการ

ดําเนินชีวิต
6) เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
7) เพ่ือใหรูหลักการและประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธ สามารถนําไปใชใน

การดําเนินชีวิต
8) เพ่ือใหรูวิธีการเขียนโครงการ
9) เพ่ือใหตระหนักถึงการวางแผนและประโยชนการวางแผน

                  10) เพ่ือใหเขาใจและสามารถใชกระบวนการกลุมในการคิด และแสวงหา      
แนวทางในการแกปญหาของชุมชนหรือสังคม
                  11) เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณสมบัติที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม

    ขอบขายเนื้อหาในภาคทฤษฎีที่อางถึงขางตนใหครูผูรับผิดชอบนักศึกษาทางไกล  
นําไปใชสอดแทรกหรือบูรณาการเขาไปในการพบกลุมทุกครั้ง และย้ําเนนใหนักศึกษาไดเรียนรู
อีกครั้ง เม่ือนักศึกษาทางไกลยื่นคํารองขอทํากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง

ตอนที่  2  ภาคปฏิบัติ ใหดําเนินการใหเปนไปตามจุดประสงคของการจัด
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวยขอบขายเนื้อหาดังนี้

1) กิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี เปนกิจกรรมที่มุงเนนให     
ผูเรียนยึดม่ันในศาสนา และปลูกฝงคานิยมที่ดี เพ่ือธํารงรักษาไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น และของชาติ ตัวอยางเชน
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-  กิจกรรมสงเสริมการประกอบพิธีในวันสําคัญทางศาสนา
   -  กิจกรรมสงเสริมการศึกษาหลักธรรม คําสอนของศาสนา

-  กิจกรรมสงเสริมการประพฤติตามหลักธรรม คําสอนของศาสนา
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ เชน

วันลอยกระทง วันสงกรานต การแตงกายประจําชาติและการละเลนพ้ืนเมือง  ฯลฯ
2) กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม เปนกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาและ

บําเพ็ญประโยชนเพ่ือแกไขปญหาของสังคม หรือทําใหสังคมและชุมชนดีขึ้น เชน
-  กิจกรรมขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ําในหมูบาน
-  กิจกรรมกําจัดขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
-  กิจกรรมรักษาความสะอาดถนน ทางเดินในหมูบาน
-  กิจกรรมปลูกตนไม ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
-  กิจกรรมสรางทางเทา ทางเดินในหมูบาน
-  กิจกรรมสรางสวมสาธารณะ
-  กิจกรรมตอตานยาเสพติด อาสาสมัครปองกันยาเสพติด
-  กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม
-  กิจกรรมเวทีชาวบาน
-  กิจกรรมการเขาคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
-  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและการปกครองทองถิ่น

3) กิจกรรมสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน เปนกิจกรรมที่มุงเนน
สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน เชน

-  กิจกรรมรณรงคเพ่ือการรูหนังสือแหงชาติ
-  กิจกรรมประชาสัมพันธงานการศึกษานอกโรงเรียน  วันการศึกษานอก-

โรงเรียน
-  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน ศูนยการเรียน

หองสมุด แหลงความรูหมูบาน หอกระจายขาว ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
-  กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
-  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาลที่กรมการศึกษา

นอกโรงเรียนขอความรวมมือ
-  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาดนอกโรงเรียน

                    สถานศึกษาสามารถใหนักศึกษาทางไกลกําหนดกิจกรรมภาคปฏิบัติที่นอก                 
เหนือจากตัวอยางได แตตองอยูภายใตขอบขายภาคปฏิบัติของการทํากิจกรรมทั้ง 3  ดาน คือ  
กิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี  กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม  และกิจกรรม
สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน
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        6.5 เกณฑการกําหนดคาหนวยกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การกําหนดคาหนวยกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคปฏิบัติให

พิจารณาตามเกณฑดังตอไปน้ี (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2544 : 15 -16)
1) ประโยชนที่ชุมชนไดรับ  เปนกิจกรรมที่คนสวนใหญในชุมชนไดรับ

ประโยชน หรือไดรับบริการที่ชวยสงเสริมมาตรฐาน หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง ที่จัดทําแลวตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ

2) การมีสวนรวมของคนในชุมชน เปนกิจกรรมที่จัดแลวคนในชุมชนเห็นความ
สําคัญและใหความรวมมือ ทั้งดานความคิด ดานแรงงาน  วัสดุอุปกรณและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใน
การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

3) ระดับความยากงายในการดําเนินงาน เปนกิจกรรมที่ตองใชความคิดและ  
แรงงาน มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ซับซอน การใชกระบวนการกลุมเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิด
ความรวมมือในการทํางานรวมกัน มีสวนรวมกันชวยคิด การประสานงาน การแบงงาน และ
ความรับผิดชอบ เปนผลใหเกิดความสามัคคี เสียสละ และมีความเปนประชาธิปไตย

4) การใชเวลาในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมกับโครงการ
5) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เชนวัสดุอุปกรณ งบประมาณ และการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหเปนไปอยางประหยัด และ
สามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

การกําหนดคาหนวยกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยคํานึงถึงความ
ยากงายของกิจกรรม ระยะเวลาที่ทํากิจกรรมคุณคาของกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบงเปน  4  ขนาด คือ

1) กิจกรรมขนาดเล็ก  เปนกิจกรรมงายๆ ใชเวลาสั้นๆ มีคา 6 หนวยกิจกรรม
2) กิจกรรมขนาดกลาง  เปนกิจกรรมที่คอนขางยากขึ้น ตองใชเวลามากขึ้นและ

มีคุณคาสูงกวากิจกรรมขนาดเล็ก  มีคา  12  หนวยกิจกรรม
3) กิจกรรมขนาดใหญ  เปนกิจกรรมที่คอนขางยาก ตองใชเวลามากและมี    

คุณคาสูงกวา กิจกรรมขนาดกลาง  มีคา  24  หนวยกิจกรรม
4) กิจกรรมขนาดพิเศษเปนกิจกรรมที่คิดริเร่ิมทําดวยตนเองในฐานะที่เปนผูนํา

หรือใหผูอ่ืนที่เปนผูมีสวนรวมในกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมยากใชเวลาในการปฏิบัติมาก และมี    
คุณคาสูงกวากิจกรรมขนาดใหญมีคา  48 หนวยกิจกรรม  นักศึกษาทางไกลจะเลือกทําโครงการ
ที่มีขนาดใดก็ได แตตองรวมกันแลวตองไมนอยกวา 42 หนวยกิจกรรม (ไมนอยกวา 42          
ชั่วโมง )
                    การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ เปนกิจกรรมที่เปนเง่ือนไขของการจบหลักสูตรในแตละระดับ  เพ่ือให    
สอดคลองกับแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตและปรัชญาคิดเปน กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงเนน
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ใหนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจในเรื่องของปรัชญาความเชื่อพ้ืนฐาน   วัตถุประสงค  
ลักษณะและขอบขายของการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งสงผลใหนักศึกษาสามารถเขียนและปฏิบัติโครงการการจัดกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตได

6.6 โครงการการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
           โครงการการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน 2539 : 9)  ไดกําหนดเกณฑการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตองเรียนภาคทฤษฎี  จํานวน 10  ชั่วโมง      
จากนั้น นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในภาคปฏิบัติได
อยางใดอยางหนึ่งตามความสมัครใจไมนอยกวา 42 ชั่วโมง

โครงการการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เปน            
กิจกรรมการพบกลุมตามโครงการที่นักศึกษาเสนอขออนุมัติดําเนินการ  ตามขอบขายเนื้อหา    
3  ลักษณะดังนี้

1) กิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
2) กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม   
3) กิจกรรมสนับสนุนงานศึกษานอกโรงเรียน

6.7 ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) สามารถนํากระบวนการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตได
2) ชวยทําใหมีมนุษยสัมพันธดีขึ้น และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

สังคมได
3) ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการกลุม การทํางานรวมกันเปน       

หมูคณะและสามารถนําหลักการนี้ไปใชแกปญหาของชุมชนหรือสังคมได
4) ตระหนักถึงความสําคัญของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี จนพรอม

ที่จะอนุรักษไวใหอนุชนตอไป
5) ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน สังคม และพรอมที่จะชวยกันพัฒนา    

ชุมชนและสังคมใหดีขึ้น

6.8 ข้ันตอนและแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนกิจกรรมการเรียน
ดวยกระบวนการกลุม และเง่ือนไขของการจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับเปน
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กิจกรรมที่นักศึกษาทําตามความสนใจ ความถนัด โดยเนนการนําความรูและประสบการณที่ได
รับจากการเรียนรูไปสูการปฎิบัติที่สอดคลองกับวิธีชีวิตจริงเพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดลอม มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช  2530  
กําหนดใหนักศึกษาทางไกลปฏิบัติ  แบงออกเปน  4  ดานคือ
                   1.  ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ  นักศึกษาทางไกลยื่นคํารอง
แสดงความจํานงขอทํากิจกรรมเพื่อทําความเขาใจในภาคทฤษฎี โดยมีครูผูรับผิดชอบกลุม    
นักศึกษาเปนผูใหความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ  จํานวน  10  ชั่วโมง ในเรื่องการเปนผูนํา    
ผูตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธที่ดีรูจักกระบวนการกลุม กระบวนการคิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน คุณธรรม จริยธรรม หลักการและประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธ วิธีการเขียนโครงการ 
การวางแผน การทํางาน การใชกระบวนการกลุมในการตัดสินใจหาแนวทางในการแกไขปญหา
ของชุมชนและสังคม และคุณสมบัติที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม
                 2. ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ เปนกิจกรรมที่นักศึกษาทางไกล     
ปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการกลุม  โดยศึกษาสํารวจ วางแผนและเขียนโครงการ นักศึกษา  
ทางไกลเสนอโครงการและแผนการดําเนินงานตามโครงการเสนอตอครูผูรับผิดชอบกลุม      
นักศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและขอคําแนะนําปรับปรุงโครงการ โครงการที่เสนอตอง
มีที่ปรึกษาโครงการซึ่งอาจเปนครู กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการ-
ตําบล ขาราชการ หรือบุคคลที่เชื่อถือได ผูที่อยูใกลชิดชวยเหลือ ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม
โครงการนั้นๆได นักศึกษาทางไกลนําเสนอหัวหนาสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงการ

3. ดานการปฏิบัติงานโครงการ นักศึกษาตองรวมปฏิบัติกิจกรรม ภาคปฏิบัติ
ไมนอยกวา  42  ชั่วโมง ไดรับ 42 หนวยกิจกรรม ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติภายใต
ขอบขายกิจกรรมที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด ไดแกกิจกรรม ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณี กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม และกิจกรรมสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน
เม่ือดําเนินตามโครงการเสร็จสิ้นรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
                   4.  ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน นักศึกษาทางไกลนําความรูที่ไดรับ
จากการรวมปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปใชในการปฏิบัติตนในดาน
การวางแผนการทํางาน การเปนผูนํา ผูตาม และสมาชิกที่ดีของสังคมที่ตนอาศัยอยู         
มนุษยสัมพันธ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุมไปพัฒนาการดํารง
ชีวิตของตน สอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่เนนใหนักศึกษาทางไกล นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติ    
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใหดํารงอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุขตามแผนภูมิดังนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2544 : 18 - 19)
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1.  ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
กําหนดใหนักศึกษาทางไกลรวมกิจกรรมเพ่ือใหรับความรูจากครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาภาคทฤษฎี
จํานวน 10 ชั่วโมง

2.  ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
นักศึกษาทางไกลนําความรูจากภาคทฤษฎีรวมกันวางแผนเขียนโครงการและปฏิบัติตามหนาที่
สมาชิกกลุมและเสนอโครงการตอหัวหนาสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ

3.  ดานการปฏิบัติงานโครงการ
นักศึกษาเลือกปฏิบัติงานโครงการในขอบขายกิจกรรมไมนอยกวา 42 ชั่วโมง

3.1 กิจกรรมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณี

3.2 กิจกรรมพัฒนา
ชุมชนและสังคม

3.3 กิจกรรมสนับสนุน
งานการศึกษานอกโรงเรียน

4.  ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
นักศึกษาทางไกลนําความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต นําไป
พัฒนาการดํารงชีวิตของตน

แผนภูมิที่ 2  ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีดังนี้
1) นักศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกันเทานั้นที่สามารถจะทํากิจกรรมรวมกัน

ในโครงการเดียวกันได
2) นักศึกษาตองยื่นคํารองแสดงความจํานงตอสถานศึกษา
3) นักศึกษาตองทํากิจกรรมใหจบใน 1 ภาคเรียน
4) กรณีที่นักศึกษาผานการประเมินผลวิชาบังคับ และวิชาเลือกตามหลักสูตร

แลวไมตองยื่นคํารองแจงความจํานงทํากิจกรรมในภาคเรียนใด จะตองลงทะเบียนเพ่ือรักษา
สถานภาพ

5) นักศึกษาเสนอโครงการโดยผานครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา (วิธีเรียนแบบ
ทางไกล) แลวนําเสนอขออนุมัติตอหัวหนาสถานศึกษากอนดําเนินกิจกรรมไมนอยกวา 15 วัน
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6.9 บทบาทของผูที่เก่ียวของการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2544 : 20 - 25)

    หัวหนาสถานศึกษาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  มีบทบาท
ดังนี้

1) อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในวิธีเรียนแบบ
ทางไกล

2) พิจารณาคํารองและสงผูเรียนไปเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกับวิธี
เรียนอ่ืนตามความตองการของผูเรียน

3) พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ พิจารณาติดตามประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
  4) อนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

5) แจงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครบตามหลักสูตรไปยัง
สถานศึกษาเดิม

บทบาทของครูผูรับผิดชอบการทํากิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญย่ิงที่จะสงเสริมสนับสนุนให
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกลเปนไปอยางมี  
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง บทบาทของครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาที่ปฏิบัติกิจกรรมการ      
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีดังนี้

1) จัดประชุมชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการจัดทํากิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

2) จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคทฤษฎีให
กับนักศึกษา

3) เปนครูที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในการวางแผน การประสานงานการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับนักศึกษา

4) เปนคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติ โครงการกิจกรรม 
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  พิจารณาคาจํานวนหนวยกิจกรรมของนักศึกษาแตละ   
กิจกรรมกอนขออนุมัติโครงการกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

5) นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในโครงการกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา      
คุณภาพชีวิตที่นักศึกษาปฏิบัติ
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6) ดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติ      
โครงการกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทบาทของนักศึกษาการทํากิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) นักศึกษายื่นคํารองแจงความจํานงขอจัดทํากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา      

คุณภาพชีวิต
2) นักศึกษาตองผานการทํากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภาค

ทฤษฎีใหครบตามเกณฑที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนดกอนทํากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตภาคปฏิบัติ

3) นักศึกษาตองเขารวมประชุมเพ่ือหาแนวทาง วางแผน และเขียนโครงการ  
กิจกรรมในภาคปฏิบัติ

4) นักศึกษาตองเขารวมปฏิบัติตามโครงการที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามเกณฑ 
การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

5) นักศึกษาตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการตอสถานศึกษาตาม
แผนและระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนด

6) นักศึกษาจะตองทําโครงการในภาคปฏิบัติเพิ่มเติม ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประเมินแลวคาหนวยกิจกรรมไมเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

บทบาทของชุมชน   มีดังนี้
1) เปนที่ปรึกษาโครงการ
2) เปนคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติโครงการ
3) ใหการสนับสนุนโครงการ และเขารวมโครงการในพื้นที่
4) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

ที่ทําไวในพ้ืนที่ใหดําเนินการไดตอไป

บทบาทคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  มีดังนี้
1) ใหคําปรึกษาแนะนําในการเขียนโครงการการจัดกิจกรรม
2) พิจารณากําหนดคาจํานวนหนวยกิจของแตละโครงการ
3) ติดตามผลความกาวหนาของโครงการ
4) ใหคําปรึกษาแนะนําเม่ือผูเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมใน

โครงการ
5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติโครงการ
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติโครงการ ประกอบดวย ครูผูรับผิดชอบกลุม
นักศึกษา  เจาหนาที่สายสามัญ หรือเจาหนาที่ของสถานศึกษา  และเจาหนาที่ประเมินผลหรือ
บุคลากรที่สถานศึกษาเห็นสมควร

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตามหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญโดยนักศึกษาตองทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคทฤษฎี  ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 10 ชั่วโมง  จึงจะสามารถเลือกกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในภาคปฏิบัติ จํานวนไมนอยกวา 42 ชั่วโมง (42 หนวยกิจกรรม) ซึ่งมีรูปแบบการจัด     
กิจกรรมอยู   3 โครงการ คือ โครงการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
ศาสนา  ศิลปะ   วัฒนธรรมและประเพณี โครงการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา     
คุณภาพชีวิตดานพัฒนาชุมชนและสังคม  และโครงการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน  ทั้งน้ีมีปจจัยในการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตภาคปฏิบัติ   ดวยการที่นักศึกษาเสนอโครงการอยางใดอยางหนึ่งดังที่กลาวขางตน   
ตอหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  เม่ือไดรับการอนุมัติแลวจึงสามารถทํา  
กิจกรรมได   เม่ือเสร็จสิ้นโครงการใหรายงานผล  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผล
การปฏิบัติโครงการตามเกณฑที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด จึงถือวาเปนกระบวนการ
จัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรการศึกษานอก    
โรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนตน  วิธีเรียนแบบทางไกลอยางถูกตอง

ตอนที่  7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 งานวิจัยในประเทศ

สิรินาฏ     ราชเดิม  (2534 : 83-88)  ไดศึกษาความคิดเห็นในการพบกลุมของ
นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเขตการศึกษา  3  รวม  4  ดาน  คือ  ดาน
บทบาทของครูประจํากลุม   ดานบทบาทของสมาชิกในกลุมผูเรียน   ดานการจัดกิจกรรมในการ
พบกลุม  ดานสถานที่พบกลุม จําแนกตามตัวแปร  คือ  เพศ   อายุ   สถานภาพการสมรส  และ
สภาพการทํางานตามอาชีพกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาทางไกล  จํานวน  293  คน   ผลจากการ
ศึกษาวิจัยพบวา

1) ดานบทบาทของครูประจํากลุม   นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวา   ครู
ประจํากลุมการศึกษาทางไกลตองเปนผูกระตุนใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  ตอง
กระตุนให นักศึกษากลาแสดงออก   เปนผูใหคําแนะนําในการเรียนดวยวิธีเรียนทางไกล   เปน  
ผูชี้แนะแหลงความรูใหนักศึกษาไปคนควาและเปนผูประสานงาน
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2) ดานบทบาทของสมาชิกในกลุมผูเรียน   ไดแก    การมารวมกิจกรรมกลุม
ทุกครั้งการไดอยูรวมกันทํากิจกรรมตลอดชวงเวลาการพบกลุม   การไดรวมกันทํางานกลุมตาม
ที่ไดรับมอบหมายและการไดรวมวางแผน   การพบกลุมตลอดภาคเรียนกับครูประจํากลุม

3) ดานกิจกรรมในการพบกลุม  ไดแก  มีการจัดใหนักศึกษาทํางานรวมกันเปน
กลุมมีการมอบหมายใหไปคนควาเพิ่มเติม   มีการฝกใหนักศึกษากลาพูดตอหนาสมาชิกหรือ   
ชุมชน    มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในชวงแรกของการพบกลุม   และมีการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชน

ชูใจ  อุสายพันธ (2536 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการการพบกลุมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนวิธีเรียนทางไกล เปน
วิจัยเชิงคุณภาพ กับนักศึกษา 8 คน เปนหญิง  4  คน  ชาย  4  คน  ที่บานบาตูปูเตะ  ตําบล
เกาะลิบง อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ในการปฏิบัติตนของนักศึกษา  4  ดานคือ

1) ดานการศึกษา  มีการปฏิบัติตนดานการศึกษานอยมาก
2) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมนอยมาก
3) ดานนันทนาการ ใชเวลาวางเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
4) ดานการแกปญหา  จะมองเพียงดานเดียว  เนนความเจริญทางวัตถุมาก    

มีความสามารถดานการคิดนอย

อัญชรีย  สรวงทาไม (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็นของครูประจํากลุม
และนักศึกษาสายสามัญ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน วิธีเรียนทางไกลที่มีตอกิจกรรมการพบกลุม
การศึกษานอกโรงเรียน ดานกิจกรรมแกปญหาการเรียน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และกิจกรรมตอเน่ือง ไดสรุปผลดานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไวดังนี้ ครู
ประจํากลุม และนักศึกษามีความคิดเห็นตอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางและมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ถิรภัทร  สุวรรณชาติ   (2537 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการพบกลุมของ  
นักศึกษาผูใหญทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  พบวา  นักศึกษาชาย  
และหญิงมีปญหาการพบกลุมอยูในระดับปานกลาง  ดังนี้

1) เรื่องไมมีการสงเสริมกิจกรรมรวมชุมชน และขาดการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาชวยแกปญหา

2) เรื่องกิจกรรมแกปญหาไมตรงกับบทเรียน  ไมไดนําเอาปญหาของชุมชนมา
รวมแกปญหาไมไดสงเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน ไมไดมอบหมายงานใหนักศึกษา
ติดตามปญหาของแตละชุมชน  ไมไดจัดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจริงในการแกปญหากับชุมชน

3) เรื่องไมไดจัดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชน
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4) เรื่องไมสามารถนําเอาความรูไปปฏิบัติจริงได  ไมจัดใหมีการอภิปรายราย
ประเด็นอยางกวางขวาง  ขาดการสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  ขาดการ
นําเอาปญหาที่ยังแกไมไดมาแกอีกครั้ง

บัญญัติ  ครุธพุม  (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล
ตอกิจกรรมพบกลุมตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2530  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการแกปญหาการเรียน และดานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานที่พบกลุม ไดสรุปผลการวิจัยดานเพื่อพัฒนา  
คุณภาพชีวิต ไวดังนี้

1) นักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมพบกลุมดานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

2) นักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็น
ตอการจัดกิจกรรมพบกลุมดานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

3) นักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพตางกัน มีความ     
คิดเห็นตอการจัดกิจกรรมพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05

สําเนียง  เพชรจอม  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ   
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ในกระบวนการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  พบวา  นักศึกษาที่ไดรับการ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคะแนนองคประกอบบุคลิกภาพ  การแสดงออก การกลา
เผชิญ  การจินตนาการ  และการอาศัยตนเองสูงกวากลุมควบคุมและ กลุมทดลองมีคะแนน   
องคประกอบบุคลิกภาพดวยความเครียดต่ํากวากลุมควบคุมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ฉายา  บุญเฉลิม  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  พบวา นักศึกษากลุมทดลองที่จัดกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
ครูประจํากลุมใชเอกสารทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตรการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เปนสื่อการเรียนรู  มีความรู ความเขาใจเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกวากลุม  
นักศึกษากลุมควบคุมที่ครูประจํากลุมไมใชเอกสารทางวิชาการ

7.2 งานวิจัยในตางประเทศ
ฮูล (Houle 1961 : 16-25)  ไดทําการศีกษาสาเหตุที่นักศึกษาผูใหญเขาศึกษา

ตอในโครงการการศึกษาผูใหญในโครงการมหาวิทยาลัยชิคาโก ผลการศึกษาพบวา  ผูเรียนมา
เรียนจําแนกไดเปน  3  ประเภท  คือ
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1) ผูเรียนมุงเปาหมาย   เปนผูเขารวมโครงการเพราะคิดวาสามารถตอบสนอง
ความตองการและความสนใจของเขา

2) ผูเรียนมุงกิจกรรม   เปนผูเขารวมโครงการเพราะตองการเขารวมกิจกรรม
ทางสังคม โดยมุงเนนมนุษยสัมพันธ

3) ผูเรียนมุงกิจกรรม   เปนผูเขารวมโครงการเพราะตองการไดรับความรูและ
ทักษะตางๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเพ่ือไปประกอบอาชีพ

ปาสคาล  (Pascal  1971  : 1-11)   ไดศึกษาผลกระทบของการจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมการสอน  3  แบบ  คือ  กิจกรรมแบบบรรยายสั้น ๆ กิจกรรมแบบ
บรรยายกึ่งอภิปราย  และกิจกรรมแบบอิสระ  โดยจัดกลุมนักศึกษาเขาเรียนดวยวิธีสอนตาม     
กิจกรรม  ผลปรากฎวา  นักศึกษากลุมแรกมีทัศนคติในเชิงบวกตอวิชาการที่เรียนมากกวากลุม
อ่ืน ๆ และพบวานักศึกษาไมชอบกิจกรรมการเรียนแบบอิสระ

เทรปปา  และไพรค  (Treppa and Frike 1972 : 466–468, อางถึงใน  ถิรภัทธ  
สุวรรณชาติ 2537 : 142 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการฝกอบรมโดยใชกระบวนการกลุม ผลการศึกษา
พบวา สมาชิกมีความเขาใจในตนเอง และเห็นคุณคาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไฮคิด (Heidik 1982 : 3448–3449, อางถึงใน สุวรรณี  พรอมเพียงชัย 2534 : 
46 ) ไดทําการตรวจสอบคุณภาพชีวิต และศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับความรัก 
ความเปนอยู ฐานะ และคุณธรรม จริยธรรม โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน  133 
คน ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันในทางบวกกับความรัก ความเปนอยู 
ฐานะ และคุณธรรม จริยธรรม โดยกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นตอ       
ความสัมพันธระหวางความเปนอยู ฐานะ คุณธรรมและจริยธรรมกับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 
ยกเวนในเรื่องความรัก นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาที่เรียนวิชาเอกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ความสัมพันธระหวางความรัก ความเปนอยู ฐานะ และคุณธรรม จริยธรรมกับคุณภาพชีวิต   
แตกตางกัน

แฮดแดส  (Haddad 1986 : 2025)  ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ในวิทยาลัยจอรแดน  โดยศึกษาถึงการรับรูของนักศึกษาเกี่ยวกับปจจัย  16   ประการ  ที่สงผล
ตอคุณภาพชีวิตโดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางซึ่งกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยยามุด  ใน
ประเทศจอรแดน ระหวางป 1985-1986 จํานวน 300 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยทั้ง           
16 ประการ  เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ  
ความพึงพอใจในชีวิต โดยนักศึกษาที่มีการรับรูวาตัวเองมีความพึงพอใจในสุขภาพ รายได        
สัมพันธภาพในหมูเพ่ือน  และสภาพชีวิตในครอบครัวของตนมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวา    
นักศึกษา  ที่รายงานตนเองวามีความพึงพอใจในเรื่องเหลานี้นอยกวา  และความพึงพอใจใน
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สภาพชีวิตครอบครัวของตนนั้น  จะเปนตัวพยากรณที่มีคา สูงสุดในการพยากรณความพึงพอใจ
ในชีวิตของนักศึกษาถึงรอยละ  50  จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตตามกลุมอายุ  
พบวา  นักศึกษาที่มีอายุตางกัน  มีความพึงพอใจในชีวิตแตกตางกันโดยนักศึกษาที่มีอายุอยูใน
กลุมสูงสุดจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวา  และพบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันจะมีความ       
พึงพอใจในชีวิตไมแตกตางกัน

สรุป
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวาการศึกษา

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล
นั้น เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน  เพราะทําใหทราบถึงความ
แตกตางระหวางสภาพที่เปนอยูในปจจุบันเปนอยางไร มีขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข
ประการใด ซึ่งในการพัฒนานั้นจะตองคนหาสภาพความเปนจริงที่นักศึกษาทางไกลไดลงมือ
ปฏิบัติจริงหาจุดบกพรองและความตองการของนักศึกษา จึงจะทําใหการพัฒนาประสบผลสําเร็จ
เพราะหลักการที่สําคัญในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนน้ัน จะตองจัดใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ   ฉะนั้น จึงควรไดมีการศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติ        
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล  เพ่ือนําผลที่ศึกษานั้นไป
ดําเนินการจัดบริการใหสอดคลองกับสภาพความถนัด และความสนใจของผูรับบริการอยาง   
แทจริง ยอมเปนผลดีตอทั้งผูใหบริการและผูรับบริการในสวนของกิจกรรมที่จัดขึ้นในการเรียน
การสอนของ     นักศึกษาทางไกล  สงผลใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการนําความรูที่ไดรับไป
ใชประโยชนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจกรรมพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเปน   
กิจกรรมหลักที่สําคัญมาก ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  เพื่อฝกใหนักศึกษารูจักการคิด     
รูจักตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง และมีการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนและชุมชน จะทําให    
นักศึกษาทางไกล   รูจักการทํางานเปนกลุม รูจักการเสียสละ มีความรักความผูกพันกับชุมชนที่
ตนอาศัยอยู ตลอดจนปลูกฝงในดานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหดํารงอยูในสังคมอยางมี 
ความสุข  ซึ่งเปนวิธีหน่ึงในการพัฒนานักศึกษาทางไกลใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และออกไป
เปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  กําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้นับวาจะเปน
ประโยชนอันสําคัญยิ่งตอการนําไปเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมการ     
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักสูตรการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผูวิจัยไดศึกษา
ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ใน  4  ดาน  คือ  ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ  ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ  ดานการปฏิบัติงานโครงการ   และดาน
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2546  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
วิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี

1. ระเบียบวิธีวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

ระเบียบวิธีวิจัย
เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย  ผูวิจัยกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้

1. ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  2  ประเภท  คือ
1.1 ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม  ไดแก  นักศึกษาทางไกลที่กําลังศึกษาใน

ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2546 ตามหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  พุทธศักราช 2530 และเปนผูผานการปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแลวอยางนอย  1  กิจกรรม จํานวน 883 คน   

1.2 ประชากรที่ใหสัมภาษณ ไดแก ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอสามพราน อําเภอ     
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พุทธมณฑล อําเภอกําแพงแสน อําเภอบางเลน  อําเภอนครชัยศรี  และอําเภอดอนตูม  จํานวน  
30 คน

2. กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก นักศึกษาทางไกลที่กําลังศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2546 และเปนผู
ผานการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแลวอยางนอย 1 กิจกรรม 
จํานวน  275 คน ไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชสูตรคํานวณหา
ขนาดกลุมตัวอยางของ ยามาเน (Yamane 1969 : 1088) โดยยินยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน
รอยละ  5 จากนั้นกําหนดกลุมตัวอยางในแตละอําเภอโดยใชสูตรดังนี้

      = จํานวนกลุมตัวอยางในแตละอําเภอ

เม่ือไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละอําเภอแลว ทําการสุมอยางงายโดย
วิธีจับสลากรายชื่อนักศึกษาทางไกลทั้ง  7  อําเภอ  จะไดกลุมตัวอยางนักศึกษาทางไกลที่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 275 คน ดังตารางที่ 1

2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ  ไดแก   นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครปฐม จํานวน  14  คน และครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาทางไกล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ  
จํานวน  28  คน  โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้

2.2.1 การเลือกกลุมตัวอยางนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  อําเภอละ 2 คน โดยเลือกกลุมตัวอยาง
นักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีบทบาทเดนในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกําหนดใหครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเปนผูเลือกจะไดกลุม      
ตัวอยางนักศึกษาทางไกลที่ใหสัมภาษณ  จํานวน 14 คน

2.2.2 การเลือกกลุมตัวอยางครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา   ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  อําเภอละ  2 คน  
โดยเลือกกลุมตัวอยางครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาที่ใหสัมภาษณ  ยึดประสบการณในการจัด
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมากที่สุด  อําเภอละ 2 คน ไดกลุมตัวอยางครู          
ผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาที่ใหสัมภาษณ  จํานวน 14 คน

จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด x จํานวนกลุมประชากรในแตละอําเภอ
จํานวนกลุมประชากรทั้งหมด
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ตารางที่  1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
                ตอนตนและครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา จําแนกตามศูนยบริการการศึกษานอก
                โรงเรียนอําเภอ ในจังหวัดนครปฐม

ที่ ประชากร                            กลุมตัวอยาง
ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ

นักศึกษา
ทางไกล

ครูผูรับผิดชอบ
กลุมนักศึกษา

นักศึกษาทางไกล ครูผูรับผิชอบ
กลุมนักศึกษา

ตอบแบบสอบถาม ใหสัมภาษณ ใหสัมภาษณ
1. เมืองนครปฐม 176 7 55 2 2
2. สามพราน 165 6 51 2 2
3. พุทธมณฑล 148 6 46 2 2
4. กําแพงแสน 140 4 44 2 2
5. บางเลน 115 3 36 2 2
6. นครชัยศรี 99 2 31 2 2
7. ดอนตูม 40 2 12 2 2

รวม 883 30 275 14 14

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 3 ชุด  
เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ชุดที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 3 ตอน
คือ

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาทางไกล ไดแก  เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส และสถานภาพการทํางาน ลักษณะของคําถามเปนแบบ (Check  
List)

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม   
ใน 4 ดาน คือ ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ  ดานการเขียนโครงการและขอ
อนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  ลักษณะแบบ
สอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) แบงออกเปน 5 อันดับ ของลิเคอรท 
(Likert’s Five Rating Scale,อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน  2538 : 107-108)  โดยมีเกณฑให
คะแนนดังนี้
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                       1      หมายถึง          มีการปฏิบัติกิจกรรมในระดับนอยที่สุด
                       2      หมายถึง          มีการปฏิบัติกิจกรรมในระดับนอย
                       3      หมายถึง          มีการปฏิบัติกิจกรรมในระดับปานกลาง
                      4      หมายถึง          มีการปฏิบัติกิจกรรมในระดับมาก
                      5      หมายถึง          มีการปฏิบัติกิจกรรมในระดับมากที่สุด
                      ตอนที่  3   เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด (Open-ended  Form) เปน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา ตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา  
คุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม

ชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณ  ความคิดเห็นนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษา    
ตอนตนในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured interview) แบงออกเปน 2 ตอน  
คือ
                      ตอนที่  1  เปนแบบสัมภาษณขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาทางไกล    ไดแก   
เพศ   อายุ   สถานภาพการสมรส  สถานภาพการทํางาน  และเปนนักศึกษาทางไกลสังกัดศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
                      ตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา   
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ใน 4 ดาน คือ  
ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการ
ปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  ชึ่งมีประเด็นในการสัมภาษณ
ประกอบดวย ประเด็นปญหา  และขอเสนอแนะของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในจังหวัดนครปฐม      

ชุดที่ 3 เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ที่มีตอ
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณกึ่ง  
โครงสราง (Semi-Structured Interview) แบงออกเปน  2  ตอน คือ
                      ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณขอมูลเบื้องตนของครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา  
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และ       
ประสบการณในการสอนนักศึกษาทางไกล
                      ตอนที่ 2  เปนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ใน 4 ดาน คือ
ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการ
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ปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  ชึ่งมีประเด็นในการสัมภาษณ
ประกอบดวย ประเด็นปญหา  และขอเสนอแนะ

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัย    

สรางขึ้น  โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการ จากหนังสือ  เอกสาร งานวิจัยการจัดและ

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล  เพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ 

และขอบเขตเนื้อหา  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ตามขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด  

จากนั้นนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพ่ือให        
ขอเสนอแนะแลวปรับปรุงแกไข

4. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ไดแก  
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ       
นักศึกษาทางไกล  ดานภาษา  และดานการวัดผลประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและการประเมินผล

5. นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ มาปรับปรุง
แกไข แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  เม่ือปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญและอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความสมบูรณ

6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษา   
ทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากอําเภอสามพราน  
และอําเภอดอนตูม  จํานวน 30 คน  เพ่ือหาขอบกพรองทั้งในเรื่องเน้ือหาและภาษา  นําผลการ
ทดลองมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งและหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1970 : 162) ไดคาความเชื่อม่ัน  
(Reliability) ของแบบสอบถาม   ทั้งฉบับ เทากับ 0.95

7. รายงานผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามตออาจารยที่ควบคุม
วิทยานิพนธ  นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาปรับแกฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปเก็บขอมูลกับกลุม 
ตัวอยางจริง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ คือ
1. ติดตอภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหนังสือไปยังศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในจังหวัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



61

นครปฐม เพ่ือขอความอนุเคราะหจากผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอใน
จังหวัดนครปฐม ในการเก็บขอมูลจากครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาและนักศึกษาทางไกล

2. ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยขอความรวมมือจากครู       
ผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาโดยชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคตลอดจนวิธีตอบ เพ่ือใหเขาใจ    
ตรงกัน  แลวนําแบบสอบถามไปแจกแกนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัด
นครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยาง และนัดหมายรับขอมูลกลับคืนมา  โดยเก็บขอมูลในภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2546 ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เดือนมีนาคม 2547 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
รวมทั้งสิ้น 275 ชุด คิดเปนรอยเปอรเซ็นต

3. ในการเก็บขอมูลที่เปนแบบสัมภาษณในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการเดินทางไปสัมภาษณครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาและนักศึกษาทางไกลที่เปน
กลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยแนะนําตนเอง และบอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณแกผูให
สัมภาษณ แลวบันทึกผลการสัมภาษณทันทีตามความเปนจริง

4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา คัดเฉพาะฉบับที่สมบูรณ ตรวจสอบความถูกตอง
และลงรหัสขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย หลังจากไดรับแบบสอบถามแลวนําขอมูลทั้งหมดมา

จัดระเบียบขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW  (Statistical  
Package for the Social Sciences for Windows)  เพ่ือคํานวณหาคาสถิติดังนี้

1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม    ใชคารอยละ  (%)  และ
นําเสนอในรูปความเรียง

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  ใน  4  ดาน  
คือ ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการ
ปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน วิเคราะหโดยการคํานวณหา
คาเฉลี่ย  (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยนําคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นที่ได
จากการตอบแบบสอบถามเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑของ เบสท  (Best  1970 : 172)   
ดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายความวา มีการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายความวา มีการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับนอย   
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายความวา มีการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายความวา มีการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายความวา มีการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด                    
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3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามตัวแปรตน  
ดังนี้

3.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม   โดยใชสถิติ
ทดสอบ t  (t-test) และตัวแปร 3 กลุม ใชสถิติทดสอบ F (F-test)

3.2 กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใชวิธีทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)

4. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ

5. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา  (Content
Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิ จัยเรื่อง “ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนา          
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุ
ประสงคเพ่ือการศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครปฐม ศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส และสถานภาพการทํางาน       
แตกตางกัน และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล และครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียน     
โครงการและขออนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการและดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมดวยกัน คือ 1) นักศึกษาทางไกลที่               
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 275 คน และ 2) กลุมตัวอยางนักศกึษาทางไกลที่ใหสัมภาษณ 
จํานวน 14 คน ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา จํานวน 14 คน ซึ่งสามารถเก็บขอมูลได          
รอยเปอรเซ็นต ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห และเพ่ือความเขาใจที่ตรงกันในการแปล
ความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

Χ แทน คาเฉลี่ย (mean)
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t

(t - distribution)
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F

(F - distribution)
df.  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of fedom)

              S.S. แทน ผลรวมกําลังสอง (sum of squares)
              M.S. แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (mean square)
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 * แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
               ** แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิเคราะหขอมูล

สําหรับการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหโดย
ใชตารางประกอบการบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด
นครปฐม

ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขอ
อนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการและดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษา
ทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครปฐม

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดาน
การไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานปฏิบัติงาน
โครงการและดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส และสถานภาพการทํางาน

ตอนที่ 4 การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการ       
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด
นครปฐม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลและครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดนครปฐม

การวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 นี้ เปนการนําเสนอขอมูลทั่วไปของนักศึกษาทางไกล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และ     
สถานภาพการทํางาน วิเคราะหจากขอมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาทางไกล  จํานวน  
275  คน  โดยแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของแตละรายการดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม

ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาทางไกล จํานวน รอยละ
1.  เพศ

1.1  ชาย 142 51.60
1.2  หญิง 133 48.40

รวม 275 100.00
2.  อายุ

2.1  ตํ่ากวา  20 ป 79 28.70
2.2  21 – 30 ป 143 52.00
2.3  31 ปขึ้นไป 53 19.30

รวม 275 100.00
3.  สถานภาพการสมรส

3.1  โสด 190 69.10
3.2  สมรส 85 30.90

รวม 275 100.00
4.  สถานภาพการทํางาน

4.1  ประกอบอาชีพแลว
       - รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 12 4.36
       - เกษตรกรรม 19 6.92
       - คาขาย 45 16.36
       - รับจาง 155 56.36
       - อื่น ๆ (เจาหนาที่อาสาสมัครฯ) 27 9.82
4.2  ไมประกอบอาชีพ 17 6.18

รวม 275 100.00

จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาทางไกลสวนใหญเปนเพศชายมากที่สุด จํานวน 142 
คน คิดเปนรอยละ 51.60  เปนเพศหญิง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 48.40 นักศึกษา     
ทางไกลมีอายุระหวาง 21–30 ป มากที่สุด จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 52.00  รองลงมา  
ไดแก นักศึกษาทางไกลที่มีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 28.70 อายุ 31 ป
ขึ้นไปมีนอยที่สุด จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 19.30  นักศึกษาทางไกลสวนใหญมีสถานภาพ
ทางการสมรสโสดมากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 69.10  สมรส จํานวน 85 คน      
คิดเปนรอยละ 30.90   นักศึกษาทางไกลสวนใหญประกอบอาชีพแลว จํานวน 258 คน คิดเปน  
รอยละ 93.82 สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 56.36 และไม
ประกอบอาชีพ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.18
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ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
                 ชีวิตในดานการไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการ

และขออนุมัติ  ดานการปฏิบัติงานโครงการและ  ดานการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด

                 นครปฐม

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทั้ง 4 ดาน คือ ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและ  
ขออนุมัติ  ดานการปฏิบัติงานโครงการและดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยนําขอมูลมาหา
คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมทุกดานและรายดาน ดังรายละเอียดใน         
ตารางที่ 3 - 7 ดังนี้

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ  ดานการ
เขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการและดานการนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาทางไกล

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต Χ S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่
ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ 3.78 .46 มาก 2
ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ 3.69 .52 มาก 3
ดานการปฏิบัติงานโครงการ 3.69 .57 มาก 4
ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 4.02 .59 มาก 1

รวม 3.80 .45 มาก -

จากตารางที่ 3  พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม อยู
ในระดับมาก (Χ = 3.80, S.D. = .45) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาทางไกลมี
ความคิดเห็นวาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในดานการนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.02, S.D. = .59) รองลงมาคือ ดานการไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ (Χ = 3.78, S.D. = .46)   ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ 
(Χ = 3.69, S.D.= .52)  และดานการปฏิบัติงานโครงการอยูในระดับมาก (Χ = 3.69,S.D.=.57)  
ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
              เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการของ
              นักศึกษาทางไกล  จําแนกเปนรายขอ

ขอ
ที่

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ Χ S.D. ระดับ

ความคิดเห็น
ลําดับ
ที่

1. ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.58 .66 มาก 11

2. ความรูเร่ืองประโยชนการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 3.65 .65 มาก 10

3. ความรูเร่ืองขั้นตอนและประโยชนของการวางแผน
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.63 .74 มาก 9

4. ความรูเร่ืองวิธีเขียนโครงการ 3.58 .75 มาก 12
5. ความรูเร่ืองบทบาทและหนาที่ของสมาชิกกลุม 3.76 .77 มาก 7
6. ความรูเร่ืองบทบาทการเปนผูนํา ผูตามที่ดี 3.79 .77 มาก 6
7. รูกระบวนการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ

นําไปใชในการดําเนินชีวิต 3.91 .76 มาก 4
8. ความรูเร่ือง หลักการและประโยชนของการมี

มนุษยสัมพันธ 4.07 .76 มาก 1
9. ความรูเร่ืองการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม

จริยธรรม ในการทํางานรวมกันเปนกลุม 3.91 .75 มาก 3
10. ความรูเร่ืองการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ

สังคม 3.88 .77 มาก 5
11. ความรูเร่ืองกระบวนการกลุมในการคิดแสวงหา

แนวทางในแกปญหาของชุมชนหรือสังคม 3.67 .79 มาก 8
12. ความรูเร่ืองการอยูรวมกันในสังคม 3.96 .72 มาก 2

รวม 3.78 .46 มาก -

จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นคอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  
ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 3.78, 
S.D. = .46) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ 8 “ความรูเรื่อง หลักการและประโยชนของ
การมีมนุษยสัมพันธ” อยูในระดับมากสูงสุด (Χ = 4.07, S.D. = .76) รองลงมาคือ ขอที่ 12 
“ความรูเรื่องการอยูรวมกันในสังคม” อยูในระดับมาก (Χ = 3.92, S.D. = .72)  และขอที่อยูใน
อันดับต่ําสุด คือ ขอที่ 4 “ความรูเรื่องวิธีเขียนโครงการ” อยูในระดับมาก (Χ = 3.58, S.D. = 
.75)
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
               เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ของนักศึกษาทางไกล
               จําแนกเปนรายขอ

ขอ
ที่

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ Χ S.D. ระดับ

ความคิดเห็น
ลําดับ
ที่

13. ความสะดวกในการแสดงความจํานงขอทํา
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.57 .74 มาก 13

14. การสํารวจหาขอมูลกอนจัดทําโครงการเพื่อใหการ
ปฏิบัติเปนไปตามวัตถุประสงค 3.61 .80 มาก 12

15. กิจกรรมแบงกลุมการเขียนโครงการตามความ
สนใจของนักศึกษา 3.71 .76 มาก 5

16. การเขียนโครงการตามขั้นตอนถูกตอง 3.65 .79 มาก 8
17. การวางแผนปฏิบัติงานระหวางสมาชิกกลุม 3.78 .79 มาก 3
18. แบงหนาที่ใหสมาชิกกลุมทุกคนไดปฏิบัติงานตาม

ความสามารถ 3.75 .83 มาก 4
19. มีการฝกปฏิบัติแกปญหากับชุมชนจริง 3.47 .86 ปานกลาง 14
20. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดและปรับ

เปล่ียนไดตามสถานการณ 3.64 .84 มาก 10
21. การปรึกษาหารือระหวางสมาชิกกลุมเมื่อมีปญหา

เกิดขึ้น 3.71 .82 มาก 6
22. การติดตามผลในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง 3.66 .77 มาก 7
23. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษากํากับดูแลการเขียน

โครงการของนักศึกษาอยางใกลชิด 4.00 .79 มาก 1
24. ตรวจสอบแกไขการเขียนโครงการกอนเสนอขอ

อนุมัติโดยผานครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา 3.85 .80 มาก 2
25. มีที่ปรึกษาโครงการ เชน ผูนําทองถ่ิน ภูมิปญญา

ชาวบาน  ขาราชการ และอ่ืน ๆ 3.65 .90 มาก 9
26. ความสะดวกในการขออนุมัติโครงการ 3.64 .85 มาก 11

รวม 3.69 .52 มาก -

จากตารางที่ 5 พบวา โดยภาพรวมการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา     
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  ดานการเขียน     
โครงการและขออนุมัติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 3.69, S.D. = .52)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 23 “ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษากํากับดูแลการเขียน โครงการ
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ของนักศึกษาอยางใกลชิด” อยูในระดับมากสูงสุด (Χ = 4.00, S.D. = .79) รองลงมาคือ ขอที่ 24 
“ตรวจสอบแกไขการเขียนโครงการกอนเสนอขออนุมัติโดยผานครูผูรับผิดชอบกลุม  นักศึกษา” 
(Χ = 3.85, S.D. = .80) และขอที่อยูในอันดับต่ําสุด คือ ขอที่ 19 “มีการฝกปฏิบัติ  แกปญหากับ
ชุมชนจริง” อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.47, S.D. = .86)

ตารางที่ 6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
               เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการปฏิบัติงานโครงการของนักศึกษาทางไกล
ขอ
ที่

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานปฏิบัติงานโครงการ Χ S.D. ระดับ

ความคิดเห็น
ลําดับ
ที่

กิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
27. จัดทําโครงการสงเสริมการประกอบพิธีวันสําคัญ

ทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ 3.86 .89 มาก 2

28. จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน
การอบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 3.75 .80 มาก 5

29. จัดทําโครงการอนุรักษมรดกไทย เชน การแตงกาย
ประจําชาติ การแตงกายดวยผาพ้ืนเมือง และ
การละเลนกีฬาพ้ืนเมืองอื่น ๆ 3.44 .90 ปานกลาง 11

30. จัดทําโครงการเกี่ยวกับประเพณี วันลอยกระทง
วันสงกรานต วันไหวครู อื่น ๆ 3.94 .88 มาก 1

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม
31. จัดทําโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การปลูก

ตนไม การรักษาแหลงน้ํา หรืออ่ืน ๆ 3.58 .84 มาก 9
32. จัดทําโครงการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือชุมชน เชน

ทําความสะอาดในที่สาธารณะ การซอมทางเทาให
กับชุมชน ขุดลอกคูคลอง  ทางระบายน้ํา อื่น ๆ 3.43 .94 ปานกลาง 12

33. จัดทําโครงการเพื่อแกปญหาสังคม เชน รณรงคให
ประชาชนมีความรูเร่ืองโรคเอดส ยาเสพติด
การเคารพกฎจราจร หรืออ่ืน ๆ 3.82 .89 มาก 3

34. จัดทําโครงการสงเสริมประชาธิปไตย และ
การปกครองทองถ่ิน 3.79 .92 มาก 4
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ตารางที่ 6  (ตอ)

ขอ
ที่

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานปฏิบัติงานโครงการ Χ S.D. ระดับ

ความคิดเห็น
ลําดับ
ที่

กิจกรรมสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน
35. จัดทําโครงการประชาสัมพันธงานการศึกษา

นอกโรงเรียน เชน รณรงคใหประชาชนรัก
การอานหนังสือ  จัดงานวันการศึกษานอกโรงเรียน
รับบริจาคหนังสือ 3.74 .87 มาก 7

36. จัดทําโครงการเขาคายวิทยาศาสตรหรือคายอื่น ๆ 3.47 .91 มาก 10
37. จัดทําโครงการพัฒนาศูนยการเรียน หองสมุด

ประชาชน และแหลงการเรียนรูของหมูบาน 3.75 .90 มาก 6
38. จัดทําโครงการสนับสนุนและพัฒนางานการศึกษา

เพ่ือพัฒนาอาชีพ เชน การมีสวนรวมใหคนใน
ชุมชนไดศึกษาดานอาชีพเพ่ิมเติม 3.72 .89 มาก 8

รวม 3.69 .57 มาก -

จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวมการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา      
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  ดานการ
ปฏิบัติงานโครงการระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 3.69, S.D. = .57)  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอที่ 30 “จัดทําโครงการเกี่ยวกับประเพณี วันลอยกระทง วันสงกรานต       
วันไหวครู อ่ืน ๆ” อยูในระดับมากสูงสุด (Χ = 3.94, S.D. = .88) รองลงมาคือ ขอที่ 27 “จัดทํา
โครงการสงเสริมการประกอบพิธีวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา      
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ” (Χ = 3.86, S.D. = .89) และขอที่อยูในอันดับต่ําสุด คือ    
ขอที่ 32 “จัดทําโครงการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือชุมชน เชน ทําความสะอาดในที่สาธารณะ      
การซอมทางเทาใหกับชุมชน ขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา อ่ืน ๆ” อยูในระดับปานกลาง (Χ = 
3.43, S.D. = .94)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

ตารางที่ 7   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการ
                พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ของ

  นักศึกษาทางไกล จําแนกเปนรายขอ

ขอ
ที่

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน Χ S.D. ระดับ

ความคิดเห็น
ลําดับ
ที่

39. สามารถเขียนโครงการไดถูกตองและนําไปใช
ในงานของตนเองได 3.85 .83 มาก 14

40. สามารถวางแผนการทํางานของตนเองในระยะยาว
ใหมีประสิทธิภาพ 3.88 .89 มาก 13

41. สามารถปฏิบัติตนเปนผูนําในการทํางานไดดีขึ้น 3.96 .83 มาก 12
42. สามารถปฏิบัติตนเปนผูตามที่ดีในการทํางาน 4.04 .83 มาก 6
43. สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดดีขึ้น 4.22 .82 มาก 1
44. ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปนกลุม 4.07 .72 มาก 5
45. สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น

นอกเหนือจากสมาชิกกลุม 4.14 .78 มาก 3
46. ตระหนักความสําคัญและทํานุบํารุงสงเสริมศาสนา

ที่ตนนับถือเพ่ิมขึ้น 4.00 .80 มาก 9
47. มีจิตสํานึกและรูจักหวงแหนส่ิงเปนสาธารณสมบัติ

ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น 4.00 .87 มาก 10
48. เอ้ือเฟอเผื่อแผและชวยเหลือเกื้อกูล  สมาชิกกลุม

ในโอกาสอันควรตอไป 3.99 .80 มาก 11
49. เสียสละใหอภัยผูอื่นไดดีขึ้นทํางานรวมกับผูอื่นดวย

กระบวนการกลุมไดดีขึ้น 4.08 .79 มาก 4
50. สามารถคิด วิเคราะห และทํางานตามลําดับ

ขั้นตอนมากขึ้น 4.02 .83 มาก 7
51. สามารถตัดสินใจอยางสุขุม รอบคอบ 4.02 .89 มาก 8
52. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และตัดสินปญหา

ดวยวิถีทางแหงประชาธิปไตยไดดีขึ้น 4.15 .84 มาก 2
รวม 4.02 .59 มาก -

จากตารางที่ 7 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  
ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (Χ = 4.02, S.D. = 
.59)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 43 “สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดีขึ้น” อยูในระดับ
มากสูงสุด (Χ = 3.96, S.D. = .83) รองลงมาคือ ขอที่ 52 “ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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และตัดสินปญหาดวยวิถีทางแหงประชาธิปไตยไดดีขึ้น” (Χ = 4.15, S.D. = .84) และขอที่อยูใน
อันดับต่ําสุด คือ ขอที่ 14 “สามารถเขียนโครงการไดถูกตองและนําไปใชงานของตนเองได”     
อยูในระดับมาก (Χ = 3.85, S.D. = .83)

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในดานการไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ ดานการเขียน
โครงการและขออนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
และสถานภาพการทํางาน

3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ที่ มีตอการปฏิบัติ          
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดานดังกลาว จําแนกตามเพศ ดวยการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (independent 
samples t-test) รายละเอียดในตารางที่ 8 ดังนี้

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรม
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามเพศ

เพศ
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม ชาย หญิง ผลการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (N = 142) (N = 133) ทดสอบ
Χ S.D. Χ S.D.

t Sig

1. ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับ
    การจัดโครงการ
2. ดานการเขียนโครงการ
    และขออนุมัติ
3. ดานการปฏิบัติงานโครงการ
4. ดานการนําความรูไปใชใน
    ชีวิตประจําวัน

3.81

3.76
3.77

4.12

.48

.54

.58

.57

3.74

3.62
3.59

3.92

.45

.50

.54

.61

1.288

2.220*
2.640**

2.773**

.199

.027

.009

.006

ไมแตกตาง

แตกตาง
แตกตาง

แตกตาง
รวม 3.87 .44 3.72 .45 2.757** .006 แตกตาง

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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     จากตารางที่ 8 พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ที่มี
ตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน ระหวางนักศึกษาทางไกล
เพศชายและนักศึกษาทางไกลเพศหญิง  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมี     
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 2 ดาน คือ ดานปฏิบัติงานโครงการ และดานการนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 
ดาน คือ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ สวนดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ       
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ที่ มีตอการปฏิบัติ           
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอายุ ดวยการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–
way analysis of  variances) ผลการศึกษาปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 9 และตารางที่ 10 
ดังนี้

ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรม                  
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัด
โครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการ และดาน
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาทางไกล จําแนกตามอายุ

อายุ N Χ S.D. ระดับ ลําดับที่
1. ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
    ต่ํากวา   20 ป 79 3.71 .45 มาก 3
    21 – 30 ป 143 3.82 .46 มาก 1
    31 ปขึ้นไป 53 3.78 .51 มาก 2

รวม 275 3.78 .47 มาก -
2. ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
    ต่ํากวา 20 ป 79 3.65 .53 มาก 2
    21 – 30 ป 143 3.76 .50 มาก 1
    30 ปขึ้นไป 53 3.56 .55 มาก 3

รวม 275 3.69 .52 มาก -
3. ดานการปฏิบัติงานโครงการ
    ต่ํากวา   20 ป 79 3.62 .57 มาก 2
    21 – 30  ป 143 3.76 .59 มาก 1
    31   ปขึ้นไป 53 3.58 .53 มาก 3

รวม 275 3.69 .57 มาก -
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ตารางที่ 9  (ตอ)

อายุ N Χ S.D. ระดับ ลําดับที่
4. ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
    ต่ํากวา   20 ป 79 3.86 .54 มาก 3
    21 – 30  ป 143 4.15 .60 มาก 1
    31   ปขึ้นไป 53 3.95 .59 มาก 2

รวม 275 4.03 .59 มาก -
รวมทุกดาน
    ต่ํากวา   20 ป 79 3.71 .44 มาก 2
    21 – 30  ป 143 3.88 .45 มาก 1
    31   ปขึ้นไป 53 3.71 .43 มาก 3

รวม 275 3.80 .45 มาก -

จากตารางที่ 9  การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล แยกเปนรายดาน 4 ดาน ไดแก ดานการไดรับความรู
เกี่ยวกับโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ  ดานการปฏิบัติงานโครงการ  และดาน
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน จําแนกตามอายุ

โดยภาพรวมพบวา การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ    
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตางกัน พบวานักศึกษา
ที่มีอายุ 21-30 ป อายุต่ํากวา 20 ป และอายุ  31 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติ         
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูในระดับมาก (Χ = 3.88,S.D.=.45, Χ = 
3.71,S.D.= .43และΧ = 3.71,S.D.= .44)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับโครงการ  โดยภาพรวมพบวานักศึกษาทางไกลที่มีอายุ 
21-30 ป มีการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานไดรับความรูเกี่ยวกับ
โครงการ  อยูในระดับมาก (Χ = 3.78,S.D.= .51) และอายุต่ํากวา 20 ป อยูในระดับมาก (Χ = 
3.71, S.D = .45) ตามลําดับ

ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ  โดยภาพรวมพบวานักศึกษาทางไกล   ที่มี
อายุ 21-30 ป มีการปฏิบัติการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานปฏิบัติการเขียน    โครง
การและขออนุมัติ  อยูในระดับมาก (Χ = 3.76, S.D. = .50) รองลงมาอายุต่ํากวา 20 ป  อยูใน
ระดับมาก (Χ = 3.65, S.D = .53)  และอายุ 31 ปขึ้นไปอยูในระดับมาก (Χ = 3.65,     S.D =
.55) ตามลําดับ

ดานการปฏิบัติงานโครงการ  โดยภาพรวมพบวานักศึกษาทางไกลที่มีอายุ 21-30 ป 
มีการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานการปฏิบัติงานโครงการ อยูใน
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ระดับมาก (Χ = 3.76, S.D = .54) รองลงมาอายุต่ํากวา 20 ป  อยูในระดับมาก (Χ =  3.62,  
S.D = .54) และอายุ 31 ป ขึ้นไปอยูในระดับมาก (Χ =  3.58, S.D = .53)  ตามลําดับ

ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยภาพรวมพบวานักศึกษาทางไกล  ที่มี
อายุ 21-30 ป มีการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานการนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวัน  อยูในระดับมาก (Χ = 4.13, S.D. = .60) รองลงมาอายุ 31 ปขึ้นไป       
อยูในระดับมาก (Χ = 3.95, S.D = .59) และอายุต่ํากวา 20 ป อยูในระดับมาก (Χ =  3.86, 
S.D.= .54) ตามลําดับ

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล  ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน  จําแนกตามอายุ

การปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ความ
แปรปรวน

ข้ัน
อิสระ
(df)

ผลบวก
กําลังสอง

(SS)

คาเฉลี่ย
กําลังสอง

(MS)
F Sig ผลการ

ทดสอบ

ระหวางกลุม 2 .576 .288 1.313 .271 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 272 59.678 .219

1. ดานการไดรับความรู
    เกี่ยวกับการจัด
    โครงการ รวม 274 60.254

ระหวางกลุม 2 1.893 .947 3.457* .033 แตกตาง
ภายในกลุม 272 74.482 .274

2. ดานการเขียน
    โครงการและ
    ขออนุมัติ รวม 274 76.376

ระหวางกลุม 2 1.853 .926 2.872 .058 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 272 87.729 .323

3. ดานการปฏิบัติงาน
    โครงการ

รวม 274 89.582
ระหวางกลุม 2 4.666 2.333 6.772** .001 แตกตาง
ภายในกลุม 272 93.713 .345

4. ดานการนําความรู
    ไปใชในชีวิต
    ประจําวัน รวม 274 98.379

ระหวางกลุม 2 1.884 .942 4.675** .010 แตกตาง
ภายในกลุม 272 54.803 .201รวม

รวม 274 56.686

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ที่มีอายุตาง ๆ กัน 3 กลุมอายุโดยการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way  analysis  of  variance) พบวา ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครปฐม  
จําแนกตามอายุ  โดยภาพรวมแตกตางกัน  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวาความคิดเห็น
ตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาชีวิตของนักศึกษาทางไกลที่มีอายุตางกัน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแกดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ และดาน
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลที่มีอายุตางกันเปน
รายคู  โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 - 13 ดังนี้

ตารางที่ 11  เปรียบเทียบความแตกตางรายคูตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการเขียนโครงการและ
ขออนุมัติ จําแนกตามอายุ

อายุ
คาเฉลี่ย           (Χ )

21 – 30 ป
Χ = 3.76

ต่ํากวา 20 ป
Χ = 3.65

31 ป ข้ึนไป
Χ = 3.56

ต่ํากวา 20 ป      3.65
21 -30 ป          3.76
31 ป ขึ้นไป       3.56

0.1187
-
-

-
-
-

0.0893
 0.2080 *

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 11 พบวานักศึกษาทางไกลที่มีอายุ 21–30 ป (Χ = 3.76) กับนักศึกษา
ทางไกลที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป (Χ = 3.56) มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนนักศึกษาทางไกลชวงอายุอ่ืน ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีตอ
 การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการนําความรูไปใชใน
 ชีวิตประจําวนั จําแนกตามอายุ

อายุ
คาเฉลี่ย       (Χ )

21 – 30 ป
Χ = 4.15

31 ป ข้ึนไป
Χ = 3.95

ต่ํากวา 20 ป
Χ = 3.86

ต่ํากวา 20 ป    3.86
21 -30 ป        4.15
31 ป ขึ้นไป     3.95

0.2878 *
-
-

0.0827
0.2051

-

-
-
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 12 พบวานักศึกษาทางไกล ที่มีอายุต่ํากวา 20 ป (Χ = 3.86) กับ    
นักศึกษาทางไกลที่มีอายุ 21–30 ป (Χ = 4.15) มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาทางไกลชวงอายุอ่ืน ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

ตารางที่ 13  เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีตอ
  การปฏิบัติกิจกรรมพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวม
  จําแนกตามอายุ

อายุ
คาเฉลี่ย      (Χ )

21 – 30 ป
Χ = 3.88

ต่ํากวา 20 ป
Χ = 3.71

31 ป ข้ึนไป
Χ = 3.71

ต่ํากวา 20 ป    3.71
21 -30 ป        3.88
31 ป ขึ้นไป     3.71

0.1672 *
-
-

-
-
-

0.0038
0.1633

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 พบวานักศึกษาทางไกล ที่มีอายุต่ํากวา 20 ป (Χ = 3.71) กับ     
นักศึกษาทางไกลที่มีอายุ 21–30 ป (Χ = 3.88) มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบ
กลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาทางไกลชวงอายุอ่ืน ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 14  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรม
  การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส

สถานภาพการสมรส
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม โสด สมรส ผลการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (N = 190) (N = 85) ทดสอบ
Χ S.D. Χ S.D.

t Sig

1. ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับ
    การจัดโครงการ
2. ดานการเขียนโครงการ
    และขออนุมัติ
3. ดานการปฏิบัติงานโครงการ
4. ดานการนําความรูไปใชใน
    ชีวิตประจําวัน

3.75

3.68
3.70

4.00

0.46

0.55
0.56

0.58

3.85

3.73
3.65

4.09

0.48

0.49
0.60

0.63

- 1.556

- 0.752
0.687

- 1.220

0.121

0.452
0.493

0.223

ไมแตกตาง

ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

ไมแตกตาง
รวม 3.79 0.46 3.84 0.45 - 0.834 0.405 ไมแตกตาง

จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
ระหวางสถานภาพโสดและสมรส ปรากฏวาโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

ตารางที่ 15  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรม
  การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามสถานภาพการทํางาน

สถานภาพการทํางาน
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม ประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ ผลการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (N = 258) (N = 17) ทดสอบ
Χ S.D. Χ S.D.

t Sig

1. ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับ
    การจัดโครงการ
2. ดานการเขียนโครงการ
    และขออนุมัติ
3. ดานการปฏิบัติงานโครงการ
4. ดานการนําความรูไปใชใน
    ชีวิตประจําวัน

3.78

3.68
3.69

4.03

0.48

0.53
0.57

0.59

3.81

3.86
3.63

4.00

0.45

0.49
0.50

0.67

0.284

1.357
- 0.397

- 0.212

0.776

0.176
0.691

0.832

ไมแตกตาง

ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

ไมแตกตาง
รวม 3.80 0.45 3.83 0.47   0.305 0.761 ไมแตกตาง
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จากตารางที่ 15 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามสถานภาพการ
ทํางาน ระหวางประกอบอาชีพแลว และไมประกอบอาชีพ ปรากฏวาโดยภาพรวมมีความ     
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตอนที่ 4 การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลและ
ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา

                 4.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม
   ขอมูลจากแบบสอบถามที่ใหกลุมตัวอยางนักศึกษาทางไกล จํานวน 275 คน

เขียนบรรยายปญหาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในแตละดานผลการ
วิเคราะหสรุปไดดังนี้ คือ

    ปญหาการดานไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ
   ความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีปญหาดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัด    

โครงการดังนี้
    1. ความรูทางดานทฤษฎีการเขียนโครงการเมื่อนักศึกษาทางไกลฟงแลวเหมือน

พอเขาใจ แตเม่ือลงมือปฏิบัติการเขียนจริง จะลงมือเขียนไมถูก ถึงแมจะมีแบบพิมพตัวอยางก็
ไมเขาใจวิธีเขียน วิธีเขียนจะตองเขียนเปนภาษาเขียน นักศึกษาทางไกลสวนใหญจะเขียน
บรรยายเปนภาษาพูด จะไมเขาใจภาษาเขียนเปนสวนมาก ทําใหมีปญหาคอนขางมาก

    2. ในชวงเวลาพบกลุมจะมีนักศึกษาทางไกลบางสวนขาดการพบกลุม ทําใหขาด
ความรูในดานทฤษฎีและไมติดตามวาการเขียนโครงการนั้นเขียนอยางไร โดยการนํารายชื่อไป
ฝากไวในกลุมนักศึกษาทางไกลดวยกัน เพราะการเขียนโครงการนั้นจะดําเนินการเปนกลุมหรือ
เด่ียวก็ได เม่ือลงมือปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาทางไกลจะแบงหนาที่รับผิดชอบกันทําจนกิจกรรม
สําเร็จลงดวยดี

    3. นักศึกษาทางไกลสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการเขียนเรียงความที่เปน
ประโยคยาว จะเขียนผูกเปนขั้นตอนไมคอยเปน ถาจะเขียนเนนประโยคสั้น ๆ พอเขียนได
ทําใหมีปญหาในการเขียนโครงการ
                  4. แบบพิมพการเขียนโครงการเขียนไมถูก ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาจะตอง
อธิบายทุกขั้นตอน ทําใหคอนขางเสียเวลาในการพบกลุมเปนอยางมาก
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                  5. ระยะเวลาการพบกลุมของนักศึกษาทางไกลคอนขางจํากัด เพราะสวนใหญจะ
มีอาชีพรับจาง ทํางานในโรงงาน เขางานเปนกะตองแลกเวร นอกนั้นประกอบอาชีพสวนตัว
คาขาย ถึงเวลาจะตองจัดรานขายของ พบกลุมเสร็จก็ตองรีบกลับบานไปทํางานตอ นอยคนนักที่
จะมีความตั้งใจในการเรียนตอหรือฟงครูอธิบายจนจบ เลยเวลาไปหนอยก็ไมเรียนแลว

   6. การถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเอง
ก็ไมกระตือรือรนหรือเอาจริงเอาจัง ทําใหผูเรียนหลายคนเบื่อหนายและไมตั้งใจฟง คุยกันเสียง
ดังมากกวา

   7. การถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ครูจะขาดสื่อการเรียนการสอน
ไมมีตัวอยางใหนักศึกษาดู ทําใหนักศึกษาทางไกลทําความเขาใจยากยิ่งขึ้น

   8. นักศึกษาทางไกลยังขาดความเขาใจที่จะหาแหลงการเรียนรูหรือคนที่จะใหคํา
ปรึกษา ไมกลาไปถามครู บางทีครูก็ไมคอยมีเวลาอธิบายเนื่องจากครูจะตองรับผิดชอบ
นักศึกษาเปนจํานวนมาก

   9. ความไมพรอมในตัวของนักศกึษาทางไกลสวนใหญจะไมคอยสนใจในเรื่องที่ครู
ผูรับผิดชอบกลุมอธิบาย จะสงเสียงดังทําใหเพ่ือนรอบขางขาดสมาธิในการรับความรูไปดวย ครู
เองก็ไมสามารถควบคุมสถานการณไดในบางครั้ง
                 10. นักศึกษาทางไกลสวนนอยที่เปนผูนําจะมีความรับผิดชอบสูง รับรูไดไวก็จะ
รับผิดชอบเปนตัวแทนรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการแลวนํามาอธิบายใหกลุมฟงอีกครั้ง
ทําใหนักศึกษาทางไกลบางสวนขาดความเขาใจ เม่ือเกิดปญหามักแกไขปญหาดวยตนเองไมได

    ปญหาดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
   ความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีปญหาดานปฏิบัติการเขียนโครงการและขอ

อนุมัติ
    1.โดยภาพรวมปญหา ดานการปฏิบัติการเขียนโครงการและขออนุมัติ จะไมคอย

มี เพราะนักศึกษาทางไกลที่เปนตัวแทนของกลุมจะเปนผูรับผิดชอบในการเขียนโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ ซึ่งถามีขอสงสัยหรือปญหาตัวแทนของกลุมจะปรึกษาหารือครูผูรับผิดชอบกลุม
นักศึกษา และเปนตัวแทนประสานงานระหวางครูและกลุมนักศึกษาทางไกล

    2. ตองการขออนุมัติโครงการสมบูรณถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติ ขั้นตอน
การอนุมัติก็จะไมยุงยาก ถามีการแกไขก็จะการแกไข ตามที่คณะกรรมการเสนอแลวกลับมานํา
เสนอขออนุมัติใหม

    3. ปญหาที่พบคือ โครงการสวนใหญบางครั้งเปนโครงการเรงดวน ตามนโยบาย
รัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายอําเภอ หรือของสถานศึกษา บางครั้งครูและนักศึกษาจะตอง
วางแผนรวมกัน ลงมือปฏิบัติไปกอนแลวมาเขียนโครงการยอนหลัง ทั้งน้ีสถานศึกษาจะอนุโลม
ใหกรณีพิเศษ เพราะผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูสั่งการหนังสือถึงครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา
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โดยตรง กรณีเชน โครงการ ลานกีฬาตานยาเสพติด , โครงการรณรงคและสงเสริมการออก
กําลังกาย เม่ือไดรับนโยบายมาผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมงานการศึกษาพื้นฐาน ครูผูรับ
ผิดชอบกลุมนักศึกษาตัวแทนนักศึกษา จะตองวางแผนแบงงานตามภารกิจ จัดกิจกรรม
นิทรรศการ กระบวนการเรียนรู แสดงผลงาน ฯลฯ ตามวันเวลาที่หนวยงานกําหนดตามนโยบาย
โดยเรงดวน เปนตน เม่ือภาระกิจเสร็จสิ้น ครูผูรับผิดชอบกลุมและนักศึกษาทางไกลก็จะเขียน
โครงการตามตัวอยางที่สถานศึกษาเขียนโครงการในภาพรวมระดับ อําเภอ แลวเสนอโครงการ
ใหสถานศึกษาขออนุมัติยอนหลัง

    4.ปญหานักศึกษาทางไกลสวนใหญจะไมคอยมีโอกาสเขียนโครงการไดทุกคน
แตทุกคนจะเขียนรายงานการปฏิบัติกิจกรรมของแตละบุคคล วาตนเองมีภาระกิจกรรมทําหนาที่
อะไร จํานวนชั่วโมงกี่ชั่วโมงแตกตางกันไปตามภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย

    5.ปญหาของกลุมเวลาเขียนโครงการ ชวงพิจารณาขอความคิดเห็นของสมาชิก
ภายในกลุมวาจะทําโครงการเรื่องอะไร จะเปนชวงที่มีปญหามากคือ ความพรอมเพรียง การตรง
ตอเวลา การนัดหมาย สมาชิกไมมาพบกลุมทําใหการเขียนโครงการลาชาหรือมีปญหาภายหลัง
เม่ือมีมติการตดัสินใจไปแลว หรือแบงภาระหนาที่กันแลว บางครั้งก็อาจเกิดความคิดเห็นไม
ตรงกัน ทําใหสมาชิกเกิดการเบื่อหนายและไมเขารวมกิจกรรมซึ่งเปนผลเสียสําหรับนักศึกษา
ทางไกลที่ไมเขารวมโครงการ ก็จะไมไดคะแนนกิจกรรม

    6.ปญหาความพรอมดานขอมูล อุปกรณ สื่อ เอกสาร แบบพิมพตัวอยางที่ปรึกษา
เฉพาะดานเนื้อหา ตองใชเวลามาก นักศึกษามีความรูสึกวาเสียเวลาประกอบอาชีพ

    ปญหาดานการปฏิบัติงานโครงการ
    ความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีปญหาดานการปฏิบัติงานโครงการ
    1.โดยภาพรวมสวนใหญนักศึกษาทางไกลจะไมคอยมีปญหามากนัก ชอบที่จะทํา

กิจกรรมมาก สนุกสนาน ไดเพ่ือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รูจักรับผิดชอบ รูจักแบงงาน ทําให
กลาแสดงออก อยากเปนผูนํา อยากเปนผูตาม คลายเครียด ไดความรู ไดประสบการณ ฯลฯ

    2. สวนสภาพปญหาดานการปฏิบัติโครงงานโดยภาพรวมจะมีสวนนอย
   2.1 การนัดหมายไมตรงตอเวลา
   2.2 สมาชิกในกลุมมาไมตรงเวลา มาแลวไมรวมทํากิจกรรม
   2.3 การเดินทางของนักศึกษาไมสะดวก
   2.4 นักศึกษาขาดความพรอมเพรียงสมาชิกบางคนไมคอยมีเวลา ตองรีบกลับ

ไปประกอบอาชีพตอ
   2.5 นักศึกษาไมกลาแสดงออก

    3. ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม เชน การทําปายผา ปายไม
รถยนต เครื่องเสียง เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ตามสภาพแลวแตประเภทของกิจกรรมตาม
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โครงการที่นักศึกษาทางไกลจัดทํา เชน การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาจะตองประสาน
งานขอตนไมจากสํานักงานปาไม นักศึกษาจะตองเตรียมเครื่องตัดหญา จอบ เสียม หรืออุปกรณ
อ่ืน ๆ ที่จะตองใชในการปลูกปา จะตองวางแผนกันเอง แบงหนาที่ตามภารกิจกันเอง เตรียม
เครื่องกันเอง เปนตน

    ปญหาดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
    ความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีปญหาดานการนําความรูไปใชในชีวิต

ประจําวัน
   โดยภาพรวมของนักศึกษาทางไกลที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 275 คน ไมตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ  1.94   สวนตอบมีปญหาดานการนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน จํานวน   3 คน คิดเปนรอยละ  1.17  และไมมีปญหาเลย จํานวน 249 คน คิด
เปนรอยละ  96.89  ปรากฏวา นักศึกษาทางไกลไดเขียนแบบสอบถามดวยความพึงพอใจใน
ดานการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไดดังนี้

   การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ถือ
วาเปนสิ่งที่ดี ไดรับความรู รูจักวิธีการวางแผน รูจักแบงเวลา ไดเพ่ือนใหม รูจักเครือขายหนวย
งานอ่ืน ๆ กลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา มีความรับผิดชอบมากขึ้น รูจักทํางานเปนทีม รูจักแก
ปญหา มีเหตุมีผล ตรงตอเวลา รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ไดรับประสบการณที่ดี สามารถ 
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดี ทําใหมีระเบียบ เคารพกติกา มีความเชื่อม่ันมากขึ้น ทําใหรูวาเม่ือใด   
เปนผูนํา เม่ือใดเปนผูตาม ชีวิตเปลี่ยนแปลง ทําใหไมเห็นแกตัว รูจักใหอภัย มีเพ่ือนและเขาใจ
เพ่ือนมากขึ้น
                  ปญหาที่พบคือ  นักศึกษาไมสามารถเขียนโครงการเพื่อนําไปประยุกตใชในงาน
อาชีพของตนเองได
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ตารางที่  16  สรุปปญหาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
                 ทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหา

ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ

-  นักศึกษาขาดความตั้งใจในการรับรู
-  นักศึกษามาสาย ไมตรงตอเวลา
-  นักศึกษาที่เปนผูนํา จะมีความตั้งใจสูงกวา รับรูไดเร็วกวา
-  นักศึกษาขาดการพบกลุม
-  ครูถายทอดความรูเนนการบรรยายอยางเดียว อาจทําใหไมเขาใจ
-  ครูขาดสื่อการเรียนการสอน

ดานการเขียนโครงการ
และขออนุมัติ

-  นักศึกษาขาดประสบการณ ความรู ความเขาใจ ในการเขียนโครงการ
   โครงการที่นําเสนอตองปรับปรุงแกไขบอย
-  นักศึกษาขาดความตอเนื่องในการเขียนโครงการ
-  การเขียนโครงการลาชา
-  ผลกระทบการอนุมัติทําใหอนุมัติโครงการลาชา
-  นักศึกษาขาดความรูเร่ืองแหลงขอมูล
-  ขาดความพรอมของกลุม

ดานการปฏิบัติงานโครงการ -  การนัดหมายไมตรงตอเวลา
-  สมาชิกกลุมขาดความรับผิดชอบตามภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย
-  ขาดความรวมมือ
-  ไมกลาแสดงออก
-  ขาดวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม

ดานการนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน

-  กิจกรรมบางอยางไมสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
   เชนไมสามารถเขียนโครงการ  เพ่ือนําไปใชในงานอาชีพของตนได

                 4.2 ขอมูลจากแบบสัมภาษณนักศึกษาทางไกล
     ขอมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน

จังหวัดนครปฐม จํานวน 7  อําเภอ อําเภอละ 2 คน รวมเปนนักศึกษาทางไกลที่ใหสัมภาษณ
จํานวน 14 คน มีดังนี้
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ตารางที่  17  สถานภาพของนักศึกษาทางไกล  ผูใหขอมูลแบบสัมภาษณ

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ
            ชาย
                 หญิง

7
7

50.00
50.00

อายุ
            ต่ํากวา  20  ป
            21  -  30   ป
            31    ปขึ้นไป

4
8
2

28.57
57.14
14.29

สถานภาพการสมรส
             โสด
             สมรส

11
3

78.57
21.43

สถานภาพการทํางาน
              ประกอบอาชีพแลว

- เกษตรกรรม
- คาขาย
- รับจาง
ไมประกอบอาชีพ

2
3
7
2

14.28
21.43
50.00
14.29

                   จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของ    
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ผูใหสัมภาษณจํานวน 14 คน 
ดังรายละเอียดของขอมูลดังนี้
                   ดานเพศ พบวานักศึกษาทางไกลเปนเพศหญิง จํานวน 7 คน และเพศชาย 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50.00
                   ดานอายุ พบวานักศึกษาทางไกล สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จํานวน 8 คน      
คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมามีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.57
                   สถานภาพการสมรส พบวานักศึกษาทางไกล สวนใหญมีสถานภาพการสมรส 
โสด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 78.57 และสมรส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 21.43
                   สถานภาพการทํางาน พบวา นักศึกษาทางไกลสวนใหญประกอบอาชีพแลว 
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 85.71 และไมประกอบอาชีพ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 14.29
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                  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณนักศึกษาทางไกลเกี่ยวกับปญหาและ
ขอเสนอแนะการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้คือ
                      ดานการไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ

    1. นักศึกษาทางไกลไดรับความรูที่ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาถายทอดความรู
ดานเกี่ยวกับโครงสรางของการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา ความรูที่
ไดรับพอเขาใจ ซึ่งจะเปนประโยชนมากสําหรับนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
สภาพความเปนจริง เขาใจตนเองและบุคคลที่อยูรอบตัวเรามากยิ่งขึ้น

    2. การถายทอดความรูเรื่องกระบวนการกลุมและการเปนสมาชิกที่ดี พบวา
กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ รูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน พรอมไดสาระความรูโดยที่สมาชิกในกลุมไม
รูสึกวากําลังเรียนรูอยู

    3. ความรูเรื่องขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา มีปญหา
เกี่ยวกับการใชสํานวนภาษา วิธีการเขียน หลักภาษาที่ถูกตอง จําเปนตองใชการฝกฝนจนกวา
จะเขียนออกมาใหตรงและสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบกับเวลาพบกลุมคอนขาง
จํากัด ตองเขียนโครงการนอกเหนือเวลาพบกลุมจึงจะสําเร็จ

    4. กระบวนการกลุมในการคิดและแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาของชุมชน
หรือสังคม พบวา เวลารวมกลุมสมาชิกจํานวนมาก  สมาชิกจะกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น
มากที่สุด เพราะนักศึกษาทางไกลสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนไดรับความรวมมือจากชุมชนเปน
อยางดี โดยมีครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาใหคําปรึกษา กํากับและดูแลอยางใกลชิด

  ขอเสนอแนะ พบวา เวลาประชุมปรึกษาหารือกันระหวางสมาชิกในกลุมใหญจะ   
แขงกันพูด ไมมีใครฟงใคร ดังนั้นครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาจะตองอบรมกริยามารยาทในการ
เขารวมประชุมดวย จัดทําแผนผังขั้นตอนการเขียนโครงการใหนักศึกษา และจัดทําคูมือการ
เขียนโครงการ
                  ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ

    1. การใหความรู คําแนะนําในการเขียนโครงการและขออนุมัติ พบวา ไมมีปญหา
เน่ืองจากครูผูรับผิดชอบกลุมจะคอยใหความรูและคําแนะนํา ถาเขียนไมถูกตองครูจะอธิบายแลว
นํากลับมาแกไขใหถูกตอง แลวนําเสนอขออนุมัติตอไป อาจจะลาชาไปบางแตเสร็จทันกําหนด

    2. ชวงเวลาที่เขียนโครงการ พบวา หลายคนหลายความคิด หลายเหตุผล ทําให
โครงการคอนขางลาชา กวาจะเขียนเสร็จเสียเวลามาก

    3. ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติการเขียนโครงการและขออนุมัติ
        สมาชิกในกลุมควรรับฟงความคิดของผูอ่ืน หรือตามมติของเสียงขางมาก      

ความคิดของสมาชิกทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ควรรับฟงอยางมีเหตุผล ครูผูรับผิดชอบกลุม
นักศึกษาควรเปนกลางและใหความรูเพ่ิมเติมจากประสบการณที่ผานมา อธิบายชี้แจงทั้งขอดี
ขอเสีย แลว รวมกันตัดสินใจ
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    ดานการปฏิบัติงานโครงการ
    1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม และกิจกรรมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน พบวา ไมมี
ปญหา ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ใหความรวมมือดี แตขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรม ตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิกในกลุม สนับสนุนงบประมาณและรวมมือ
รวมใจปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2. กระบวนการกลุม ครูผูรบัผิดชอบกลุมนักศึกษารวมกับนักศึกษาวางแผนแลว
กําหนดขั้นตอนกระบวนการกลุม

     3. การมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต พบวา ชุมชนมีความสุขเพราะมาชวยชุมชนพัฒนาใหนาอยู จะไดรับการตอนรับ
เปนอยางดี โดยเฉพาะผูนําทองถิ่น

     4. ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมคอนขางนอย และไมตอเนื่อง ภาคเรียนละ
ประมาณ 2 – 3 ครั้ง ในการทํากิจกรรม ทําใหเวลาเรียนมีนอย

     5. ปจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโครงการกิจกรรม พบวา นักศึกษาไมคอยมีเวลา
ลางานไมได การเดินทางไมสะดวก การนัดหมายไมตรงตอเวลา บางคนขาดความรับผิดชอบ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

     6. ขอเสนอแนะ ควรมีการขยายเวลาการพบกลุม จากสัปดาห 3 ชั่วโมง เปน
สัปดาหละ 10 ชั่วโมง ขึ้นไป

    ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
    การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน พบวา นักศึกษาทางไกลสวนใหญพึงพอใจ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดหลายรูปแบบ แลวแตสถานการณของแตละบุคคล
    ขอเสนอแนะ ครูผูรับผิดชอบกลุมควรอธิบายชี้แจงใหนักศึกษาทางไกลบางกลุม

ฟงวา กิจกรรมประโยชนที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตไดอยางไร เพราะบางคนก็ไมรูจริง ๆ วา
จะเอาไปใชในสถานการณใดบาง เปนประโยชนตอตนเองและครอบครัวได

                              4.3   ขอมูลจากแบบสัมภาษณครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา
    ขอมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน

ตน ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 7  อําเภอ อําเภอละ 2 คน รวมเปนนักศึกษาทางไกลที่ให
สัมภาษณ จํานวน 14 คน มีดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

ตารางที่  18  สถานภาพของครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาผูใหขอมูลแบบสัมภาษณ

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ
             ชาย
                   หญิง

5
9

35.71
64.29

อายุ   
             ต่ํากวา  25  ป
             26  -  35   ป
             36    ปขึ้นไป

1
9
4

7.14
64.29
28.57

วุฒิการศึกษา
             ต่ํากวาปริญญาตรี
             ปริญญาตรี
             สูงกวาปริญญาตรี

1
13
-

7.14
92.86

-
ประสบการณในการสอนนักศึกษาทางไกล

1-3 ป
4-6 ป
7 ปขึ้นไป

8
4
2

28.57
57.14
14.29

                   จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของ
ครูผูรับผิดชอบ กลุมนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ผูให
สัมภาษณ จํานวน 14 คน ดังรายละเอียดของขอมูลดังนี้
                   ดานเพศ พบวา ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเปนเพศหญิงจํานวน 9 คน คิดเปน 
รอยละ 64.29 เพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71
                   ดานอายุ พบวา ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาทางไกลสวนใหญมีอายุ 26-35 ป
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมามีอายุ 36 ป ขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
28.57
                   ดานประสบการณในการสอนนักศึกษาทางไกล พบวา ครูผูรับผิดชอบกลุม    
นักศึกษาสวนใหญมีประสบการณสอนนักศึกษาทางไกล 1-3 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
57.14รองลงมามีประสบการณในการสอนนักศึกษาทางไกล 4-6 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
28.57
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                       สรุปตามแบบสัมภาษณ
     การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเกี่ยวกับ

ปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  ไดขอสรุปดังนี้คือ

     ดานการไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ
     1. ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับโครงสรางของการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต พบวานักศึกษาทางไกล มีปญหา อุปสรรค ตามความคิดเห็นของครูผูรับ  
ผิดชอบกลุมนักศึกษา สวนใหญจะไมคอยมีปญหา โดยจะใหความรูตั้งแตเริ่มการปฐมนิเทศ แต
ถานักศึกษาคนใดไมมาพบกลุมก็อาจจะไมไดรับความรู ตองศึกษาดวยตนเอง หรือสอบถามจาก
สมาชิกในกลุมหรือขอคําปรึกษาจากครู ซึ่งก็จะเปนสวนนอย เพราะความรูเกี่ยวกับการจัด
โครงการสวนใหญนักศึกษาจะเขาใจไมยุงยากซับซอน ปญหาอาจจะเกิดจากนักศึกษาไมคอยมา
พบกลุมและไมมีการติดตาม ละเลยหรือไมสนใจ ก็อาจทําใหความรูที่ไดรับภายหลังอาจจะ 
คลาดเคลื่อนหรือไมก็ไมเขาใจเลย อยูที่ครูจะตองกํากับดูแลอยางใกลชิด อีกประเด็นหนึ่งที่
สําคัญคือ ครูอธิบายแลวไมคอยฟง ถาไม  เขาใจก็ไมกลาถาม หรือไมสนใจฟงเวลาครูอธิบายให
ความรู เปนตน

     2. การใหความรูเรื่องกระบวนการกลุมและการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม ปญหา
ที่พบคือ ปญหาเกี่ยวกับการแบงกลุมรับผิดชอบ เพราะงานกลุมเม่ือแบงความรับผิดชอบแลว 
สมาชิกบางคนในกลุมถาไมมีความรับผิดชอบแลวก็จะทําใหเกิดผลกระทบตองานที่รับผิดชอบ
ของกลุม  เพราะฉะนั้นเวลาใหความรูเรื่องกระบวนการกลุมก็จะเกิดคําถามจากนักศึกษา  เปน
ประจําในการจัดกระบวนการกลุม

     3. ปญหาการใหความรูเร่ืองขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ที่พบ คือ ระยะเวลาในการพบกลุมในแตละภาคเรียนมีระยะเวลาสั้น ไมสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
สาระการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดมาก ถาครูจะอธิบายใหความรู ขั้นตอนการเขียนโครงการ ซึ่งมี
ขั้นตอนและความตอเน่ืองของรูปแบบโครงการที่คอนขางมาก ขอเสนอแนะอยากใหมีการลด
หรือปรับขั้นตอนใหเหมาะสมกับการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการศึกษานอก  
โรงเรียนที่เปนจริงในปจจุบัน

     4. นักศึกษาทางไกลเขาใจและสามารถใชกระบวนการในการคิดและแสวงหา
แนวทาง การแกปญหาของชุมชนหรือสังคม พบวา นักศึกษามีความคิดวาเขาใจและสามารถใช
กระบวนการในการคิดและแสวงหาแนวทางการแกปญหาของชุมชนหรือสังคมได โดยเริ่มที่ตัว
ของนักศึกษาเองกอน เทาที่กําลังของตนจะทําได แตเน่ืองดวยสภาพสังคมหรือความเปนอยูใน
ปจจุบัน นักศึกษาตองทํางานเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงทําใหการแสวงหาแนวทางในการ
แกไขปญหาของชุมชนที่เขาอาศัยอยูจึงนอย และอาจทําใหไมเต็มที่ ยกตัวอยางเชน การทํา  
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โครงการเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียในชุมชน นักศึกษาก็จะไดมีการรับทราบขอมูลและมองเห็น
ปญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาแนวทาง ชองทางในการแกปญหา

    5. ขอเสนอแนะดานการใหความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
  ขอเสนอแนะ ตองการเอกสารคูมือในการเขียนโครงการและขั้นตอนการทํา     

โครงการพรอมตัวอยาง เพ่ือเปนแนวทางใหนักศึกษานํามาปรับใช

    ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
    1. ขั้นตอนการใหความรู คําแนะนําในการเขียนโครงการและขออนุมัติ พบวา       

มีปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของขั้นตอนการเขียนโครงการ การเขียนโครงการจะเปนงาน    
สวนรวม จึงตองหาผูที่มีความเสียสละและผูที่มีความรับผิดชอบในการเขียนโครงการ ซึ่ง      
คอนขางหายาก

    2. นักศึกษาทางไกลมีปญหาการเขียนโครงการ พบวา ปญหาการเขียน    
โครงการ คือ นักศึกษาขาดความรูความเขาใจ การนําไปประยุกตในการเขียนโครงการของ   
ตนเอง    ตัวอยางเชน การเขียนหลักการและเหตุผล นักศึกษาสวนใหญไมทราบและไมเขาใจวิธี
การเขียน

    3. ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติการเขียนโครงการและขออนุมัติ
     ขอแนะนํา คือ ใหมีการทํารูปแบบตัวอยางที่ชัดเจนเปนตัวอยาง และลด

ขั้นตอนรายละเอียดบางอยางเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาทางไกล

    ดานการปฏิบัติงานโครงการ
    1. ขั้นตอนการปฏิบัติโครงการกิจกรรม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี   

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม และกิจกรรมสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน พบวา   
ความคิดเห็นของครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาคิดวาไมมีปญหา เพราะนักศึกษาทางไกล     
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และเปนผูมีใจใฝในศีลธรรม คุณธรรมที่ดี และพรอมที่จะมีสวนรวม
ในการใหความรวมมือในการจัดทําโครงการกิจกรรมดังกลาว

    2. ปญหาในการใชกระบวนการกลุม พบวา มีปญหาเพียงสวนนอย เพราะ   
นักศึกษาทางไกลบางสวนที่ไมมาพบกลุมขาดความตอเนื่อง บางครั้งอาจจะไมเขาใจและทํา   
กิจกรรมไมครบถวนสมบูรณตามระยะเวลาที่กําหนด คะแนนกิจกรรมก็จะลดตามสภาพ

    3. ปญหาการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมของ   
นักศึกษาทางไกล พบวา นักศึกษาทางไกลสวนใหญไมมีปญหา มีแตสวนดี คือ คนในชุมชนให
ความสนใจในการจัดกระบวนการพบกลุมของนักศึกษา เพราะการพบกลุมของนักศึกษาจะมี   
กิจกรรมที่หลากหลาย คนในชุมชนจึงอยากมีสวนรวม ตัวอยางเชน การรณรงคตอตนยาเสพติด 
ประเพณีวันลอยกระทง เปนตน
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     4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโครงการของนักศึกษาทางไกล มีความเหมาะสม
กับกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา ไมเหมาะสม เพราะนักศึกษามีเวลา   
พบกลุมนอย แลวกิจกรรมหลักของนักศึกษาคือ การศึกษากระบวนการเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตรการศึกษาสายสามัญ เวลาปฏิบัติกิจกรรมจะตองนอกเหนือเวลาเรียนปกติ

     5. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติโครงการกิจกรรม พบวา บางกลุมไมมีปญหา  
นักศึกษาสามารถดําเนินการเองได สวนบางกลุมอาจจะมีปญหาบาง เชน การระดมทุน
ทรัพยากร จะตองชวยคนจัดหา สรรหาเพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปไดอยางมีคุณภาพ

 6.  ขอเสนอแนะ รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการ

     ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
     1. ปญหาการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน พบวา ไมมีปญหา จาก    

ประสบการณในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาทางไกลได
ความรูที่หลากหลาย สามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได ทั้งดวยตนเอง ครอบครัว และ
สังคม  ชุมชน

     2. ขอเสนอแนะ ใหนักศึกษาทางไกลมีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมดวย
ความเขมแข็ง และรูจักเปรียบเทียบผลกันระหวางกอนปฏิบัติและผลที่ไดรับจากการปฏิบัติ            
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่  19 สรุปปญหา และขอเสนอแนะ ของนักศึกษาทางไกลและครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม นักศึกษาทางไกล ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหา ขอเสนอแนะ ปญหา ขอเสนอแนะ

ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับ
โครงการ

- ระยะเวลาคอนขางจํากัด
- การใหความรูไมคอยละเอียด
- การใหความรูไมคอย
  ตอเนื่อง
- ขั้นตอนเนื้อหามาก
- นักศึกษาขาดการพบกลุม
  ทําใหไดรับความรูไมตอเนื่อง
- นักศึกษาไมคอยตั้งใจฟง
- ขาดความชํานาญในการหา
  แหลงขอมูลเพื่อนํามาเขียน
  โครงการ
- กระบวนการคิดและแสวงหา
  แนวทางแกไขปญหา
  นักศึกษาจะมีเวลาไมมากนัก

- ครูตองใหความรูนักศึกษา
  ในเรื่องของมารยาทการฟง
- ครูควรเขียนเปนแผนชารด
  ตัวใหญ ๆ ใหนึกศึกษาดู
- จัดทําคูมือแจกนักศึกษา

- ระหวางการถายทอดใหความรู
  นักศึกษาจะไมคอยตั้งใจฟง
  เพราะเปนนักศึกษากลุมใหญ
- นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ
  ในกระบวนการกลุม
- ขาดความรับผิดชอบไมตรง
  ตอเวลา
- ขั้นตอนรายละเอียดการเขียน
  โครงการมาก แบบฟอรมไม
  ชัดเจน
- นักศึกษาทุกคนไมมีโอกาส
  เขียนโครงการ
- ผูเขียนโครงการคือ ผูที่มีความ
  เสียสละ มีเวลา และมีความ
  รับผิดชอบ

- ครูจะตองสรรหานักศึกษาผูที่มี
  ความสามารถ ผูที่มีความ
  เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
  สูง เปนตัวแทนในการเขียน
  โครงการ
- ครูจะตองใหเวลานักศึกษา
  มากขึ้น ขยายเวลาการพบกลุม
  เพิ่มขึ้น
- จัดทําคูมือการเขียนโครงการ
  อยางงาย ๆ ใหนักศึกษาได
  เรียนรูดวยตนเอง
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ตารางที่  19 (ตอ)

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม นักศึกษาทางไกล ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหา ขอเสนอแนะ ปญหา ขอเสนอแนะ

ดานการเขียนโครงการ
และขออนุมัติ

- ขาดความชํานาญดาน
  ภาษาเขียน
- จัดทําโครงการลาชา
- นักศึกษาไมคอยมีเวลา

- ครูตองติดตาม กํากับดูแล
  และเปนที่ปรึกษา และตอง
  เขมงวดกับนักศึกษาบาง

- ลงมือเขียนจริง นักศึกษาจะ
  เขียนไมคอยได โดยเฉพาะ
  การใชหลักภาษาไทยที่ ถูก
ตอง
- แบบฟอรมกรอกรายละเอียด
  แตละขั้นตอนยุงยากเสียเวลา
- นักศึกษาไมมีเวลา
- ระยะการพบกลุมนอย
- นักศึกษาไมมีเวลามา
  สอบถาม

- สถานศึกษาและครูจะตองรู
  ปญหาและเขียนจัดทํารูปเลม
  แบบงาย ใหนักศึกษาทดลองใช
  หรือตัวอยางโครงการ
- รัฐควรจัดสรรงบประมาณ
  เพื่อใหครูไดจัดทําคูมือแจก
  ใหนักศึกษา
- นักศึกษาควรหาเวลาที่จะเรียนรู
  และศึกษาเองบาง

ดานการปฏิบัติงานโครงการ - ระยะในการทํากิจกรรม
  การพบกลุมเพื่อพัฒนา
  คุณภาพชีวิตในภาคปฏิบัติ
  นอยเกินไป
- นักศึกษาขาดงบประมาณ
  และวัสดุอุปกรณในการ
  ดําเนินปฏิบัติกิจกรรม

- นักศึกษาทางไกลและ
  ครูผูรับผิดชอบกลุม
  การนัดหมายทํากิจกรรม
  นอกเหนือจากเวลาที่
  กําหนด
- ควรหาแหลงสนับสนุนจาก
  ภาครัฐและเอกชน หรือ
  ขอความรวมมือจากชุมชน
  ใหมากขึ้น

- ปญหาในการใชกระบวนการ
  กลุมขาดความตอเนื่องทําให
 การฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
  บางกิจกรรมอาจไมสมบูรณ
- ขาดการระดมทุนทรัพยากร
  จากภาครัฐ เอกชน หรือ
  ชุมชนเขามาสนับสนุนใน
  การปฏิบัติกิจกรรม

- ควรมีการชี้แจงและกํากับดูแล
  การปฏิบัติกิจกรรมของ
  นักศึกษาทางไกลอยางใกลชิด
  มากขึ้น
- ควรชี้แนะแนวทางหรือ
  ประสานงานกับชุมชน หรือ
  หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
  ใหมากขึ้น 92

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่  19 (ตอ)

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม นักศึกษาทางไกล ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหา ขอเสนอแนะ ปญหา ขอเสนอแนะ

ดานการนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน

- - ครูควรอธิบายเพิ่มเติม
  ถึงแนวทางการนําโครงการ
  ไปใชในชีวิตประจําวัน

- - ครูควรใหนักศึกษาทางไกล
  นําเสนอสรุปผลงานที่ลงมือ
  ปฏิบัติกิจกรรม มีขอดี และ
  ขอบกพรองอะไรบาง
  ที่นักศึกษาควรนําไปแกไข
  ครั้งตอไป
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บทที่  5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค 3 
ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดาน
การปฏิบัติงานโครงการและดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาทางไกล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ     
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ  ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการ และดาน
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพการสมรสและ
สถานภาพการทํางาน  และ 3) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรม  
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัด
นครปฐม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล และครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา           
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม      
ไดแก   นักศึกษาทางไกลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 และเคยปฏิบัติกิจกรรมการ      
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแลวอยางนอย 1 กิจกรรม จํานวน 275 คน จาก วิธีสุมอยาง
งาย และกลุมตัวอยางที่สัมภาษณโดยคัดเลือกแบบเจาะจงจาก 7 อําเภอ ในจังหวัดนครปฐม 
อําเภอละ 2 คน ไดแก นักศึกษาทางไกล จํานวน 14 คน และครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา 
จํานวน 14 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 303 คน ตัวแปรที่ศึกษาแบงออกเปน  ตัวแปรตน ไดแก 
เพศ อายุ  สถานภาพการสมรส และสถานภาพการทํางาน และตัวแปรตามคือ ความคิดเห็นของ
นักศึกษาทางไกลที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในดานการได
รับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ   ดานการปฏิบัติงาน
โครงการ และดานนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามนักศึกษาทางไกล จํานวน 1 ชุด 
และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) จํานวน 2 ชุด รวมเครื่องมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูล จํานวน 3 ชุด แบบสอบถามนักศึกษาทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีคา
ความเชื่อม่ัน 0.95 แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของ    
นักศึกษาทางไกล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และสถานภาพการทํางาน    ตอนที่ 2   
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เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของ
นักศึกษาทางไกล   ในจังหวัดนครปฐม   ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ     ดาน
การเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการปฏิบัติงานโครงการและดานการนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน รวมจํานวน 52 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  
Scale)   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหนักศึกษาทางไกลไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ แบบสัมภาษณนักศึกษา
ทางไกลและครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติ
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในจังหวัดนครปฐม สําหรับนักศึกษาทางไกล  จํานวน  1  ชุดและครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา  
จํานวน 1 ชุด

สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)การทดสอบ t-test F-test และทดสอบความแตกตางรายคูใชวีธีของเชฟเฟ(Scheffe’) และ
วิเคราะหประเด็นคําถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (The Statistical Package for the 
Social Science for Windows)

ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพ่ือที่จะได
ทราบถึงผลการวิเคราะหขอมูลวาเปนอยางไร เปนขอมูลที่นําผลการวิจัย เปนขอมูลเสนอแนะนํา
ไปสูการปฏิบัติและการวิจัยครั้งตอไป

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม 
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม 
นักศึกษาทางไกลสวนใหญเปนเพศชาย นักศึกษาทางไกลสวนใหญอายุ 21-30 ป มีสถานภาพ
การสมรสเปนโสดมากกวาสมรส และสถานภาพการทํางานสวนใหญประกอบอาชีพแลว

2. ศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานการ
ปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาทางไกล  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทุกดานอยูระดับมาก เม่ือวิเคราะหจําแนก
เปนรายดานแลวพบวา
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2.1 ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ในจังหวัดนครปฐม ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ โดย 
ภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ความรูเรื่องหลักการและประโยชน
ของการมีมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความรูเรื่องการอยูรวมกัน สวนความรู
เรื่องวิธีการเขียนโครงการอยูในระดับมากต่ําสุด

2.2 ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ในจังหวัดนครปฐม ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ  โดยภาพรวม   
พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษากํากับ  ดูแลการ
เขียนโครงการของนักศึกษาอยางใกลชิด รองลงมาคือ ตรวจสอบแกไขการเขียนโครงการกอน
เสนอขออนุมัติโดยผานครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา สวนการฝกปฏิบัติแกปญหากับชุมชนจริง 
อยูในระดับมาก

2.3 ดานการปฏิบัติงานโครงการ
นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ในจังหวัดนครปฐม ดานการปฏิบัติงานโครงการ โดยภาพรวมพบวา  อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา จัดทําโครงการเกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง             
วันสงกรานต วันไหวครู อ่ืน ๆ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ จัดทําโครงการสงเสริมการประกอบ
พิธีวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ 
และจัดทําโครงการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือชุมชน เชน ทําความสะอาดในที่สาธารณะ การซอม
ทางเทาใหกับชุมชน ขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา อ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง

2.4 ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ในจังหวัดนครปฐม ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน โดยภาพรวม
พบวาอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดีขึ้น อยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และตัดสินปญหาดวยวิถีทางแหง
ประชาธิปไตยไดดีขึ้น และสามารถเขียนโครงการไดถูกตอง และนําไปใชในงานของตนเองได  
อยูในระดับมาก

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในดานการได
รับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานปฏิบัติงาน     
โครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ
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การสมรส และสถานภาพการทํางาน โดยใชการทดสอบคา t-test  F-test และทดสอบความ  
แตกตางรายคูใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) ผลการศึกษา พบวา

3.1 นักศึกษาทางไกลชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ           
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีระดับความ      
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน แตกตางกันอยางมี      
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ แตกตางกันอยางมี    
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

3.2 นักศึกษาทางไกลที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรม    
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา 
ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดาน
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดาน
อ่ืนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
                         เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางรายคูตามความคิดเห็นของนักศึกษา        
ทางไกล ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีอายุตางกัน พบวา 
นักศึกษาทางไกลที่มีอายุ 21-30 ปกับนักศึกษาทางไกลที่มีอายุ ต่ํากวา 20 ป มีความคิดเห็นตอ        
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมและดานการนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักศึกษา     
ทางไกลที่มีอายุ 21-30 ป กับนักศึกษาทางไกลที่มีอายุ  31 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอ        
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 นักศึกษาทางไกลที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน คือ โสดและสมรส มีความ
คิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในจังหวัดนครปฐม ทั้ง   4 
ดาน โดยภาพรวมและรายดานพบวา ทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

3.4 นักศึกษาทางไกลที่มีสถานภาพการทํางานตางกัน คือ ประกอบอาชีพและ  
ไมประกอบอาชีพ มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน
จังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมและรายดานพบวา ทุกดานแตกตางกันอยางไมมี    
นัยสําคัญทางสถิติ

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล และครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ซึ่งรวบรวมได
จากแบบสอบถามปลายเปด (Opened ended) และแบบสัมภาษณสรุปเปนรายดาน ดังนี้
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4.1 ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการปฏิบัติกิจกรรมการ

พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ คือ ระยะเวลาที่     
ไดรับความรูในภาคทฤษฎี จํานวน 10 ชั่วโมง นั้นนอยเกินไป ความรูที่ไดรับไมคอยเขาใจและ  
เน้ือหามาก นักศึกษาทางไกลขาดการพบกลุมทําใหไดรับความรูไมตอเน่ือง นักศึกษาทางไกล
ไมคอยตั้งใจฟง ขาดความชํานาญในการหาแหลงขอมูลเพื่อนํามาเขียนโครงการ

นักศึกษาทางไกลมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการไดรับความรู   
เกี่ยวกับการจัดโครงการ คือ ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาควรใหความรูในภาคทฤษฎีใหมากขึ้น 
และควรอบรมมารยาทในการฟง ควรจัดทําคูมือความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ และตัวอยาง
การเขียนโครงการอยางงายแจกนักศึกษา

ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการไดรับ     
ความรูเกี่ยวกับโครงการของนักศึกษาทางไกล คือ ระหวางการถายทอดความรูใหนักศึกษา   
ทางไกล นักศึกษาทางไกลจะขาดความตั้งใจฟงและเปนนักศึกษากลุมใหญ ขาดความรับผิดชอบ
ในกระบวนการกลุมและไมตรงตอเวลา  แบบพิมพการเขียนโครงการจากศูนยบริการการศึกษา-
นอกโรงเรียนไมเพียงพอ

ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดาน     
การไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ คือ ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาจะตองใชเวลากับ       
นักศึกษามากขึ้น ขยายเวลาพบกลุมเพ่ิมขึ้น และจัดทําคูมือการเขียนโครงการอยางงาย ๆ ให  
นักศึกษาทางไกลเรียนรูดวยตนเอง

4.2 ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการปฏิบัติกิจกรรมการ

พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ คือ นักศึกษาทางไกลขาด
ประสบการณ ความรู ความเขาใจ ในการเขียนโครงการ โครงการที่นําเสนอตองปรับปรุงแกไข
บอย ทําใหโครงการลาชาสงผลกระทบตอการอนุมัติโครงการ

นักศึกษาทางไกลมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการเขียน    
โครงการและขออนุมัติ คือ ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาตองติดตาม กํากับดูแล และเปนที่
ปรึกษาอยางเขมงวด

ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการเขียน
โครงการและขออนุมัติของนักศึกษาทางไกล คือ การลงมือปฏิบัติเขียนโครงการ   นักศึกษาจะ
เขียนโครงการไมได โดยเฉพาะใชหลักภาษาไทยไมถูกตอง แบบพิมพการเขียนโครงการมีการ 
ชี้แจงรายละเอียดแตละขั้นตอนมาก

ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษามีขอเสนอแนะ คือ จัดหาตัวอยางการเขียน   
โครงการมาใหนักศึกษาทางไกลเปนตัวอยาง และฝกปฏิบัติเขียนโครงการ ศูนยบริการ-         
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การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควรจัดสรรงบประมาณใหครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาจัดทําคูมือ
การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับนักศึกษาทางไกล

4.3 ดานการปฏิบัติงานโครงการ
นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการปฏิบัติกิจกรรมการ

พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการปฏิบัติงานโครงการ คือ ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคปฏิบัตินอยเกินไป ขาดความรวมมือระหวางสมาชิก
กลุม เพราะสมาชิกมารวมกิจกรรมกันนอย ไมสามารถมารวมกิจกรรมได เพราะตองทํางาน   
ติดภารกิจสวนตัว และนักศึกษามารวมกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังขาด          
งบประมาณและวัสดุอุปกรณในการดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม

นักศึกษาทางไกลมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการปฏิบัติการ
โครงการ คือ นักศึกษาทางไกลและครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษานัดหมายทํากิจกรรมนอกเหนือ
เวลาที่กําหนด และควรมีการควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปตามเกณฑในการทํากิจกรรม       
ภาคปฏิบัติ และตองจัดกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือและความรับผิดชอบในหมูคณะใหมาก
ขึ้น นอกจากนี้การหาแหลงสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน หรือขอความรวมมือจากชุมชนให    
มากขึ้น

ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการปฏิบัติ
งานโครงการของนักศึกษาทางไกล คือ ปญหาในการใชกระบวนการกลุม ขาดความตอเน่ือง    
ทําใหการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการบางกิจกรรมอาจไมสมบูรณ และขาดการระดมทุน
ทรัพยากรจากภาครัฐ เอกชน หรือชุมชนเขามาสนับสนุนในการปฏิบัติกิจกรรม

ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการ
ปฏิบัติงานโครงการ คือ ควรมีการชี้แจงและกํากับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาทางไกล
อยางใกลชิดมากขึ้น และควรชี้แนะเรื่องการประสานงานกับชุมชนหรือหนวยงานภาครัฐหรือ  
เอกชน  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้น

4.4 ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการนําความรูไปใชในชีวิต    
ประจําวัน คือ ในเรื่องกิจกรรมบางอยางไมสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได เชนไม
สามารถเขียนโครงการได และนําไปประยุกตใชในงานอาชีพของตนเอง

ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาทางไกล 
คือ ควรใหนักศึกษาทางไกลนําเสนอผลงานที่ลงมือปฏิบัติกิจกรรม มีขอดี ขอบกพรองอยางไร    
มีวิธีการแกไขปญหาเมื่อเกิดอุปสรรคอยางไรบาง และสามารถนําความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตไปใชในชีวิตประจําวันไดมากนอยเพียงใด
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของนักเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม มีประเด็นที่ 
นํามาอภิปรายผลดังน้ี

1. ผลการศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในดานการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานปฏิบัติงาน  
โครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม

จากผลการศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา  
คุณภาพชีวิต ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขอ
อนุมัติ ดานปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา     
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ไดปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
การทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อ
เปนสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาจเปน
เพราะการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนเง่ือนไขในการจบ หลักสูตร 
นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญวิธีเรียนแบบทางไกล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการศึกษาผูใหญ คือ ดาน      ความพรอม 
ความสามารถ ศักยภาพและประสบการณเพ่ือนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุตาม
โครงสรางของหลักสูตรที่กําหนดวิชาบังคับไว 4 หมวด และวิชาเลือก 3 หมวด และทํา    กิจ
กรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนอยกวา 42 หนวยกิจกรรม ทั้งน้ีมีครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา คือ 
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ครูประจํากลุม และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน      ทํา
หนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสมเปนที่ปรึกษา เปนผูแนะแนวแก        นัก
ศึกษาทางไกล และเปนผูประสานวิทยากร ภูมิปญญาชาวบาน รวมทั้งชุมชน ไดเขามามี     บท
บาทสําคัญในการใหการศึกษา และรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษาทางไกล มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษานอก       โรง
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2530  และวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม การ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ที่เนนใหนักศึกษาทางไกลไดฝกปฏิบัติการใชกระบวนการกลุม  
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ โดยฝกทักษะความมีเหตุผล  การคิดเปน  ทําเปน  และแก
ปญหาเปน  สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  สังคม  เกิดความรูสึก    ผูกพัน
เปนสวนหนึ่งของชุมชน  รวมทั้งเพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รูจักทํานุบํารุง
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ศาสนา  มีระเบียบ  มีความรับผิดชอบและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข จึงกลาวไดวาการ
ปฏิบัติ กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครปฐม มีความเขาใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณ
ภาพชีวิต ไดตรงตามวัตถุประสงคของกรมการศึกษานอกโรงเรียนดังกลาว  นอกจากนี้สอด
คลองกับความคิดของ โกวิท  วรพิพัฒน (2540 : 61)  กลาววา การเรียนตองมี            กิจกรร
มมาก ๆ ควรเรียนโดยกระทําจริง ปฏิบัติจริง ทํางานจริงเปนการเรียนที่จะทําใหคนเจริญงอก
งาม สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยอภิปรายผลแยกเปนรายดานดังนี้

1.1 ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
จากผลการศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ในดานการไดรับความรู    
เกี่ยวกับการจัดโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา      
นักศึกษาทางไกลไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการเรื่องหลักการและประโยชนของการมี
มนุษยสัมพันธอยูในระดับมากสูงสุด รองลงมาคือ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และตัดสินใจ
ปญหาดานวิถีทางแหงประชาธิปไตยไดดีขึ้น ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการปฏิบัติกิจกรรมการพบ
กลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีหลักการที่สําคัญประการหนึ่งคือ สงเสริมใหนักศึกษาทางไกล    
ทํางานรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ทําใหเกิดการพัฒนาการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ทําใหบุคคลนั้นมีทักษะในการฟง กลาแสดงความรูสึก ความคิดเห็น รูจักควบคุม 
การแสดงออกทางอารมณ และกลาเปดเผยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล  เพ็ญญะ 
(2527 : 22) ผลจากการที่นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซึ่งกันและกัน ทําให        
นักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืน เปนการฝกใหนักศึกษาเขาใจหลักการประชาธิปไตย รูจัก
การเปนผูนํา ผูตามที่ดี รูจักคิด ตัดสินใจอยางมีเหตุผล ทําใหนักศึกษารูจักพึ่งตนเองได ดังนั้น  
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม จึงเห็นวากิจกรรมที่จัดขึ้น       
นักศึกษาทางไกลไดรับความรูเร่ืองหลักการและประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธ เพ่ือให      
นักศึกษาทางไกลไดนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยังเปน
เสนหตอผูพบเห็นตอเพ่ือนรวมงาน บงบอกถึงบุคคลนั้นเปนคนมีสุขภาพจิตที่ดีดวย

สวนขอที่นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในจังหวัดนครปฐม ดานไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ   
อันดับต่ําสุดคือ ความรูเรื่องวิธีการเขียนโครงการ เหตุอาจเนื่องมาจากนักศึกษาทางไกล   ไดรับ
การแนะนําไมเขาใจหรือไมชัดเจนพอจากครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ซึ่งรอยละ 57.14   ของ
ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาปฏิบัติหนาที่เพียง 1-3 ป การถายทอดการเขียนโครงการจึงอาจไม
ชํานาญพอ และการเขาอบรมของครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ มิไดฝกทักษะในการเขียนโครงการดวยมีเวลาจํากัด รวมถึงการอํานวย
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ความสะดวกแบบพิมพการเขียนโครงการจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ สวน
ใหญไมทั่วถึงหรือไมพอเพียง ดังนั้นนักศึกษาจึงกําหนดแบบพิมพเขียนโครงการดวยตนเอง สง
ผลใหนักศึกษาทางไกลเขียนโครงการยังไมชัดเจนสมบูรณพอ

1.2 ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
จากผลการศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ในดานการ
เขียนโครงการและขออนุมัติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวานักศึกษาทางไกลได
ปฏิบัติการเขียนโครงการและขออนุมัติเปนไปตามเกณฑที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด 
โดยใหนักศึกษาทางไกลยื่นคํารองแสดงความจํานง และนักศึกษาทางไกลจะรวมกลุมเสนอ 
โครงการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบเสนอโครงการ นักศึกษา
ทางไกล ซึ่งสวนใหญจะใชกระบวนการกลุมดวยการคิดวางแผนและเขียนโครงการ รวมทั้งมีการ
แบงงานความรับผิดชอบ ประสานที่ปรึกษาโครงการ เชน ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน          
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล กลุมเยาวชน กลุมแมบาน ฯลฯ เสนอโครงการใหครู    
ผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอก   
โรงเรียนอําเภอเพื่อขออนุมัติโครงการ นักศึกษาทางไกลดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  
โดยมีครูและที่ปรึกษาในชุมชนกํากับดูแล นักศึกษาทางไกลรายงานผลการดําเนินงานตาม   
โครงการเมื่อเสร็จสิ้นแลว

เม่ือพิจารณารายขอพบวา การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา     
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ดานการ   
การเขียนโครงการและขออนุมัติ อันดับต่ําสุดคือ มีการฝกปฏิบัติแกปญหากับชุมชนจริง   อยูใน
ระดับปานกลางต่ําสุด เหตุอาจเนื่องมาจากนักศึกษาทางไกลยังขาดประสบการณในการเขารวม
กับชุมชนในการแกปญหาและยังไมมีเทคนิคที่จะปรับตัวใหสอดคลองกับชุมชนไดอยางสนิทสนม 
เม่ือเปนเชนน้ีประสบการณตาง ๆ เทานั้นที่คอยฝกสอนใหนักศึกษาทางไกลไดเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนเม่ือชุมชนมีปญหาก็เหมือนตัวเขามีปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ   กมล            
สุดประเสริฐ (2540 : 77) กลาววา การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูใหญ ควรจัดให      
สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของมนุษย ทั้งในดานสังคมและจิตวิทยาผูใหญ ซึ่งชุมชนแตละ
แหงจะไมเหมือนกัน กิจกรรมควรจัดใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  และสอดคลองกับ
ปรัชญาและความเชื่อของกรมการศึกษานอกโรงเรียน คือการเรียนตามสภาพจริง (Authentic
Learning) ที่กลาววาการเรียนรูที่มุงใหนักศึกษาเปนผูปฏิบัติ ลงมือศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง และนําความรูที่ไดไปประยุกตใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงพรอมๆไปกับการได 
ความรูและประสบการณจากการลงมือปฏิบัติและแกปญหาจริงที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรูจากการ
เปรียบเทียบประสบการณเดิมกับประสบการณใหมที่เกิดขึ้น ทําใหสามารถสรางองคความรูขึ้น
ไดดวยตนเอง
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1.3 ดานการปฏิบัติงานโครงการ
จากผลการศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ดานการ
ปฏิบัติงานโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานโครงการที่ 
เกี่ยวกับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม และ 
กิจกรรมดานสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียนเปนการเรียนรูจากประสบการณจริง หรือ
ปฏิบัติจริง ที่เปนตามวิถีชีวิตประจําวัน ที่นักศึกษาทางไกลและชุมชนไดแลกเปลี่ยน       
ประสบการณดวยกัน โดยมีชุมชนเปนฐานการศึกษาซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด ของกมล         
สุดประเสริฐ (2540 : 68) กลาวไววา การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา คนนอกโรงเรียนตอง
ไดรับการศึกษาตอเน่ืองไมเฉพาะการศึกษาสายสามัญเทานั้น

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ดานการ
ปฏิบัติงานโครงการ อันดับสูงสุดคือ จัดทําโครงการเกี่ยวกับประเพณี วันลอยกระทง             
วันสงกรานต วันไหวครู อ่ืน ๆ อาจเนื่องมาจากปจจุบันสภาพสังคมไดเกิดเปลี่ยนแปลงไป   
อยาง   รวดเร็วจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองมากขึ้น มีการหลั่งไหลและถายเทของวัฒนธรรม
ตะวันตกจนทําใหเกิดการละทิ้งและลืมเลือนวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมที่ดีงาม และเคย
ปฏิบัติสืบตอกันมาไปสูการยึดถือและดําเนินชีวิตตามแนวสังคมเมือง ทําใหเกิดการสับสนและ
ยากแกการปรับตัวของคนบางกลุมในสังคม ดังน้ันการปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและ 
สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีจึงนับวาเปนเรื่องสําคัญทําใหนักศึกษาทางไกลเลือกปฏิบัติการ
จัดทําโครงการเกี่ยวกับประเพณี วันลอยกระทง วันสงกรานต วันไหวครู อ่ืน ๆ สวนใหญเปน  
กิจกรรมที่มีระดับการปฏิบัติไมยากเกินไปสําหรับนักศึกษาที่จะจัดทํา เพราะไมไดใชทุน กําลัง 
แรงงาน และความคิดสูงเกินไป แมกระทั่งขั้นตอนการดําเนินงานก็ไมซับซอน ซึ่งสวนใหญเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชน

สวนขอที่นักศึกษาทางไกลเห็นวาปฏิบัติไดปานกลาง อยูในอันดับต่ําสุดคือ 
จัดทําโครงการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือชุมชน เชน ทําความสะอาดในที่สาธารณะ การซอมทางเทา
ใหกับชุมชน และขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา อ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาสภาพแวดลอม   
นักศึกษามีเวลาที่พบปะหารือกันคอนขางนอย ทําใหมีปญหาการประสานงานที่จะรวมกลุมกับ
คนในชุมชนประกอบกับโครงการดังกลาวเปนโครงการขนาดใหญ บางครั้งตองใชคาใชจายมาก 
จึงทําใหนักศึกษาทางไกลมุงไปจัดทําโครงการอื่น ๆ ที่สะดวกและมีปญหานอยกวา ซึ่งสอด
คลองกับผลการวิจัยของ ถิรภัทธ  สุวรรณชาติ (2537 : 119) พบวา ปญหาการพบกลุมของ    
นักศึกษาผูใหญทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กิจกรรมที่จัดสวนใหญไมได  สงเสริมแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตรวมกับชุมชน ไมสงเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอ ชุมชน ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักศึกษา
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ทางไกลจัดทํา  โครงการรวมกับชุมชนเปนการทําความสะอาดในที่สาธารณะ การซอมทางเทา
ใหกับชุมชนขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา อ่ืน ๆ นอยกวาขออ่ืน ๆ

1.4 ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
จากผลการศึกษาการปฏิบัติกิจกรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ดานการนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษาทางไกลนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันเรื่อง สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดีขึ้น ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาใน
การอยูรวมกันทางสังคม สิ่งแรกที่มนุษยตองใชคือ การมีทักษะทางมนุษยสัมพันธ การที่มนุษย
สรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันจะกอใหเกิดผลดีอยางนอย 2 ประการคือ ประการแรก กอใหเกิด 
ผลดีตอการดําเนินชีวิตของตนเอง ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ประการที่สอง กอใหเกิดผลดีตอ
การบริหารงาน ทําใหบุคคลตาง ๆ ในองคกรเกิดความผูกพันกัน รวมมือรวมใจกันทํางานให
ประสบผลสําเร็จและมีความเจริญกาวหนา (สมพร  สุทัศนีย  2538 : 14-17)

สวนขอที่นักศึกษาทางไกลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัด  
นครปฐม ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน อันดับต่ําสุดคือ สามารถเขียนโครงการได   
ถูกตอง และนําไปใชในงานของตนเองได เหตุอาจเนื่องมาจากการฝกเขียนโครงการในภาค
ทฤษฎี อาจไดรับการแนะนําไมเขาใจหรือชัดเจนจากครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาสงผลให      
นักศึกษาทางไกลเขียนโครงการยังไมเปน ไมชัดเจนพอ ใหขอมูลไมสมบูรณพอ ไมไดเขียนแผน
และขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสงผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการได และทําใหไม
สามารถนําวิธีการเขียนโครงการที่ถูกตองไปประยุกตใชในงานอาชีพของตนเองได
              2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในดานการได
รับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดานปฏิบัติงาน      
โครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส และสถานภาพการทํางาน ปรากฏผลดังนี้

2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ ดาน   
การปฏิบัติงานโครงการ และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ระหวางนักศึกษาทางไกล
ชายและนักศึกษาทางไกลหญิง โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการ  
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวพบวานักศึกษาทางไกลชายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวานักศึกษาทางไกล
หญิงทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนักศึกษาทางไกลชายคาดหวังที่จะศึกษาตอเนื่องสูงกวาเพศหญิง 
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(Erickson  1968 : 1748) และเพศชายเล็งเห็นความจําเปนในการไดรับการศึกษา คือ คิดวาใน
ภายหนาตนเองจะตองเปนผูนําหรือหัวหนาครอบครัวจึงศึกษาหาความรูไวเปนพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ เพราะผูมีการศึกษาสูงมีโอกาสหางานทําไดมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา ซึ่ง    
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ขวัญใจ  เลอจันทร (2524 : 71) ที่ศึกษาพบวา ปจจัยที่สําคัญที่สุด
เกี่ยวกับการเลื่อนฐานะทางสังคม คือการศึกษา และสอดคลองกับผลการวิ จัยของ                 
สิรินาฏ  ราชเดิม (2534 : 37-72) ศึกษาความคิดเห็นในการพบกลุมของนักศึกษาทางไกล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตการศึกษา 3 ที่มีตอสภาพการพบกลุมดานการจัดกิจกรรม
ในการพบกลุม โดยจําแนกตามเพศ พบวานักศึกษาทางไกลที่มีเพศตางกัน       มีความคิดเห็น
ในการพบกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะในขอที่ไดแสดง
ความคิดเห็นในการแกปญหาชุมชนนั้น เพศชายจะแสดงความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง นอก
จากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ถิรภัทร  สุวรรณชาติ (2537 : 116-134) ศึกษาปญหาการ
พบกลุมของนักศึกษาผูใหญทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จําแนกตามเพศ พบวา    นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มี
ปญหาพบกลุมดานกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลที่มีอายุตาง ๆ กัน   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวม  
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งน้ี 
อาจเปนเพราะวานักศึกษาทางไกลที่วัยตางกันจะมีบุคลิกภาพ ทัศนะ ความตองการ และ  
ประสบการณแตกตางกัน (Kidd  1973 : 292-293) และสอดคลองกับงานวิจัยของ บัญญัติ      
ครุธพุม (2539 : 90) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลตอการจัดกิจกรรมการพบกลุม
ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2530 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานแกปญหาการเรียน และดานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามอายุ 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาทางไกล
ระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุสูงกวา 25 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมพบกลุมแตกตาง
จากนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุ 18-25 ป และต่ํากวาอายุ 18 ป อาจเนื่อง     
มาจากนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา อยูในวัยผูใหญ มีอายุที่ตางกัน ยอมมีประสบการณ
ตางกัน และอาจสงผลใหมีความตองการที่นําความรูจากการเรียนการสอนของครูประจํากลุมไป
ใชในชีวิตประจําวัน หรือนําไปศึกษาตอในลักษณะที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ   
สิรินาฏ  ราชเดิม (2534 : บทคัดยอ) เรื่องการศึกษาความคิดเห็นในการพบกลุมของนักศึกษา
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตการศึกษา 3 พบวา นักศึกษาทางไกลที่มีอายุตาง
กัน มีความคิดเห็นในการพบกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

       สําหรับผลวิจัยเปนรายดานและรายคูพบวา นักศึกษาทางไกลที่มีอายุตาง ๆ 
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กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานปฏิบัติ
การเขียนโครงการและขออนุมัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือ    
พิจารณาเปนรายคู พบวา นักศึกษาทางไกลกลุมอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป และผูที่มีอายุต่ํา
กวา 20 ป ซึ่งสอดคลองกับพัฒนาการดานตาง ๆ ของมนุษยในแงสังคมวิทยาที่ เฮฟวิกเฮิรก 
(Havighurst) ไดแบงวัยตาง ๆ ตามชวงอายุในการพัฒนา และกลาวถึงภารกิจเชิงพัฒนาในวัย
นั้น ๆ คือ ผูที่มีอายุ 18-35 ป เปนวัยผูใหญตอนตน ตองมีภารกิจที่สําคัญ ๆ เชน การเลือกคู
ครอง การเรียนรูและปรับตัวที่จะอยูกับคูครอง การแสวงหาที่พัก การอบรมเลี้ยงดูบุตร การเริ่มมี
อาชีพที่แนนอน  มีความรับผิดชอบในฐานะเปนพลเมืองดี สามารถหากลุมทางสังคม ซึ่งมีความ
สนใจและอุปนิสัยคลายคลึงกัน (สุวัฒน  วัฒนวงศ 2536 : 4) จึงมีผลใหนักศึกษาทางไกลกลุม
อายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกตาง
จากนักศึกษาทางไกลกลุมอ่ืน ๆ

2.3 นักศึกษาทางไกลที่มีสถานภาพโสดและสมรส มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ไดตั้งไว ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะสถานภาพทางครอบครัวไมได
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะนักศึกษาทางไกล
สวนใหญ ตางมีเหตุผลในการเขาสูกระบวนการเรียนการสอนที่เหมือนกัน คือ ตองการเพื่อที่จะ
เปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิต  สมสุข ( 2543  :
102 ) พบวา สถานภาพการสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพที่เปนจริงในการพบกลุม ทุก
ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ทวีศักดิ์   นอยดี 
(2537 : 52) พบวานักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีเรียนทางไกล ที่มีสถานภาพการ
สมรสโสดและสมรส มีความตองการเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของครูประจํากลุม ดาน           
กิจกรรมการพบกลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตขัดแยงกับผลงานวิจัยของ  
พุทธชาติ  เพชรเสนา (2542 : 75) ไดศึกษาปญหาการพบกลุมของนักศึกษาผูใหญสายสามัญ  
วิธีเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตภาคตะวันตก พบวา นักศึกษาผูใหญ      
สายสามัญที่มีสถานภาพการสมรส คือ ระหวางนักศึกษาโสดกับมีครอบครัวมีปญหาดานการ 
พบกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.4 นักศึกษาทางไกลที่มีสถานภาพการทํางานระหวางประกอบอาชีพแลว และ
ไมประกอบอาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ไดตั้งไว ที่เปนเชนน้ี
อาจเปนเพราะนักศึกษาทางไกลมีความตองการที่ตรงกันคือ ความตองการที่จะมาหาความรู   
เพ่ิมเติม เพ่ือเปนการยกระดับการศึกษาใหสูงขึ้น พรอมทั้งสามารถที่จะนําความรูที่ไดไป
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พัฒนาการทํางานใหดีขึ้น ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดมีความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้น รวมทั้งใน
การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนใหญจะจัดในวันหยุด จึงทําใหนักศึกษา
ทางไกลไมตองลางานมาปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติ         
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในปจจุบันไดอํานวยความสะดวกใหจัดและปฏิบัติ
ตามความสนใจของนักศึกษาทางไกล บางครั้งก็เขาไปจัดในสถานที่ทํางาน จึงเปนเหตุใหตัวแปร
นี้มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ถิรภัทร  สุวรรณชาติ (2537 :
105) ที่ไดศึกษาปญหาการพบกลุมของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดานกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม นักศึกษาทางไกลที่มี   
สถานภาพการทํางานตางกันมีปญหาการพบกลุมดานกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตขัดแยงกับผลงานวิจัยของ บัญญัติ  ครุธพุม 
(2539 : 36) ซึ่งไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลตอการจัดกิจกรรมการพบกลุมตาม
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษา    
ทางไกลที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              4. ผลการศึกษากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล  และครู
ผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา
                     จากผลการศึกษาปญหา  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการ  
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัด
นครปฐม  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล  และครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา มีประเด็น
ที่นําผลมาอภิปรายดังนี้
                      4.1  ปญหาดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ  พบวา  ครูผูรับ   
ผิดชอบกลุมนักศึกษา อธิบายความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการไมชัดเจน นักศึกษาทางไกลไม 
เขาใจวิธีการเขียนโครงการที่ถูกตอง ซึ่งบทบาทของครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาตองสอนภาค
ทฤษฎีอยางนอย  10  ชั่วโมง  เพื่อใหนักศึกษาทางไกลไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
เพ่ิมมากขึ้น
                              ขอเสนอแนะ  นักศึกษาทางไกลตองการใหครูผูรับผิดชอบกลุม       
นักศึกษาสอนภาคทฤษฎีมากกวาเกณฑที่กําหนด  เนื่องจากนักศึกษาทางไกลไมเขาใจวิธีการ
เขียนโครงการที่ถูกตอง  และควรจัดทําคูมือความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดโครงการ  และตัวอยาง 
การเขียนโครงการอยางงายแจกใหนักศึกษาทางไกล
                      4.2  ปญหาดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ  พบวาปญหาที่สําคัญคือ  
นักศึกษาทางไกลเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติยังไมชัดเจนหรือสมบูรณพอ ขาดสื่อและแบบพิมพ
การเขียนโครงการจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  สวนใหญไมทั่วถึงหรือไม
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เพียงพอ  ดังนั้นนักศึกษาทางไกลจึงตองกําหนดแบบพิมพการเขียนโครงการดวยตนเอง  ซึ่งสง
ผลใหนักศึกษาไมไดเขียนแผนและขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนขอมูลสวนหนึ่งสวนหนึ่งให
ครูผูรับผิดชอบและคณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรม ในการพิจารณาใหคาหนวย      
กิจกรรม และสามารถวิเคราะหการทํางานของนักศึกษาทางไกลวาเปนระบบหรือไม ที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของโครงการ  ดังที่  สมยศ  นาวีการ  ( 2537  :  73 )  ไดกลาวไววา  การวางแผน
เปนกระบวนการขั้นพ้ืนฐานที่เรากําหนดการตัดสินใจวาเปาหมายของเราคืออะไร  และเราจะทํา
ใหเกิดความสําเร็จ  ในเปาหมายไดอยางไร  ดังนั้นหากนักศึกษาทางไกลเสนอโครงการผานการ
ตรวจสอบและถูกตอง  ยอมสงผลใหโครงการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาทางไกลมีคามากขึ้น
                      ขอเสนอแนะศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอและบุคลากรที่     
เกี่ยวของควรจัดหาแบบพิมพตางๆ ในการจัดทํากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ควรปรับใหเหมาะสมงายสะดวกตอผูปฏิบัติรวมทั้งมีใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
ทางไกล
                      4.3  ดานการปฏิบัติงานโครงการ  พบวา  นักศึกษาทางไกลสวนใหญไม
พรอมในการทํากิจกรรมลักษณะกลุมใหญแลขาดความรวมมือระหวางสมาชิกกลุม  เพราะติด
ภาระงานอาชีพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่เปนนโยบายของอําเภอ  จังหวัด  หรือประเทศ ที่
ตองการความรวมมือจากมวลชนในการรณรงค หรือรวมพิธีการสําคัญจัดทําใหขาดความพรอม
เพียงของนักศึกษาทางไกลในสวนนี้ไปบาง  ซึ่งหากครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาไดชี้แจงวัตถุ
ประสงคของการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ แกนักศึกษาทางไกลใหมีความรูความเขาใจและเห็น
ความสําคัญอยางชัดเจน และมีการจัดการระบบหมุนเวียนภายในกลุมใหทุกคนมีสวนรวมรับ  
ผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตโอกาสขาดความพรอมเพียง
จะลดนอยลง  นอกจากนี้ยังพบวา  ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนดานการปฏิบัติงานโครงการ
ของนักศึกษาทางไกลมีบาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธใหชุมชน  เอกชนเห็น
ความสําคัญของโครงการยังทําไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น  หากศูนยบริการการศึกษานอก-      
โรงเรียนอําเภอ  สามารถนําโครงการที่นักศึกษาขออนุมัติ เสนอเขาสูแผนพัฒนาของชุมชนเชน
องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด  คงไดรับความรวมมือและสนับสนุนดาน
งบประมาณมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  การใชยุทธศาสตรใหผูนําชุมชนและศิษยเการวมนิเทศ   
ตรวจเยี่ยมและใหคําปรึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต นับวาเปน
ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธและการแสวงหาความรวมมือที่ดี  ซึ่งสงผลใหเกิดการสนับสนุน
และมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
                      4.4  ปญหาดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  พบวา มีปญหานอย
มาก  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ        
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม ไดมีการปฏิบัติตรงตาม     
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วัตถุประสงคของกรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด โดยมีหลักการ สงเสริมการนําความรูจาก
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และ
สังคม  ทั้งยังใหนักศึกษามีโอกาสใชกระบวนการกลุม (Group  Process ) ในการศึกษาหาความ
รูซึ่งกระบวนการกลุมจะชวยสงเสริมใหนักศึกษาทางไกล  คิดเปน  รูจักกระบวนการแกปญหา
ตลอดจนการทํางานรวมกัน ในระบบกลุมอยางมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยังชวยใหนักศึกษาทางไกลไดเรียนรูสภาพทางสังคมวิเคราะห    
สภาพการณทางสังคม  และนําความรูและประสบการณของตนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ขอเสนอแนะ

               จากผลการวิจัยและอภิปราย  ดังปรากฎผลในรายละเอียดขางตน  ผูวิจัยขอตั้ง
ขอเสนอแนะเปน  2  ลักษณะดังนี้
                 1. ขอเสนอแนะทั่วไป  สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
                     2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย  เพ่ือผูสนใจหรือหนวยงานที่ทําการศึกษาครั้ง
ตอไปน้ี

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป
                    จากผลการวิจัยครั้งนี้  ความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลเห็นวาในการปฏิบัติ
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาที่เปนผูดูแลในการจัดกิจกรรมใหไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
และสําเร็จลุลวงไปดวยดี  แตสภาพความเปนจริงแลวกิจกรรมทุกประเภท ที่อาศัยความรวมมือ
จากกลุมคนหมูมากยอมเกิดสภาพปญหาที่หลากหลาย  ซึ่งเริ่มตั้งแตปญหาเล็กๆ จนถึงปญหา
ใหญยอมมีแนวทางแกไข ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้
                ดานการไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ
                1.  ควรใหครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา  ควรเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้

1.1 ครูผูรับผิดชอบกลุมควรสรางความตระหนักใหแกนักศึกษาทางไกล  เพ่ือ
ใหเห็นความสําคัญ และความจําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารจัดการในการปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหนักศึกษา   และองคกรในชุมชนไดรับทราบโดย
ใชวิธีการที่หลากหลาย

1.3 ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา  ควรฝกใหนักศึกษารูจักการวางแผนที่ดี
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2. สถานศึกษาและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ควรจัดทําเอกสารคูมืออยางงาย เพ่ือใช
เปนคูมือในการปฏิบัติกิจกรรม

3. สถานศึกษา เจาหนาที่ และครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา  สงเสริมสนับสนุน
รวมมือกันพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งกิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม
                  ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
                  1. สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาครูผูรับผิดชอบนักศึกษา โดยการฝกการเขียน
โครงการอยางถูกวิธี และลดขั้นตอนในการขออนุมัติ
                  2. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาควรขยายเวลาการพบกลุม ฝกใหนักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติในการเขียนโครงการนอกเหนือจากเวลาการพบกลุมปกติ  และเนนผูประสานที่ดีระหวาง
การขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา
                  3. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาควรฝกนักศึกษาใหรูจักแหลงการเรียนรูที่
หลากหลายในทองถิ่น หรือบุคคลที่มีความรูความสามารถที่อยูใกลตัวนักศึกษา
                  ดานการปฏิบัติงานโครงการ
                  1. ครูผูรับผิดชอบกลุมควรศึกษารายละเอียดการสังเกต การปฏบิัติงานของ
นักศึกษาเปนรายบุคคล วาตรงกับลักษณะอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนดมากนอย
เพียงใด  ประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค และควรแจงผลการประเมินทุกเทอมใหนักศึกษา
รับทราบ  เพ่ือจะไดพัฒนาตนเองตอไป
                  2. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาตองเปนที่ปรึกษาที่ดีของกลุมนักศึกษาที่ปฏิบัติ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
                  3. สถานศึกษาและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  ควรสงเสริม
สนับสนุนและใหขวัญกําลังใจกับนักศึกษาทางไกลที่ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
                  4. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาควรใหนักศึกษารายงานผลสภาพปญหา และ
แนวทางแกไข  และสงสรุปผลรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเร็ว
                  5. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา  ควรใหนักศึกษาสรางความสัมพันธอันดี และให
องคกรชุมชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
                  ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
                     1.ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา  ควรจัดสัมมนาสรางความเขาใจใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น  ประโยชนที่นักศึกษาพึงจะไดรับจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
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                  2. สถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา ควรติดตามผลกลุมนักศึกษาที่ได
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ไดมีการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ดานใด  และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงมากนอยเพียงใด
                  3. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาควรใหนักศึกษาเขียนบันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยทุกครั้ง

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
                     1. จากการวิจัยพบวา  นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตไปใชในชีวิตประจําวันไดมาก  ตรงตามวัตถุประสงคของ
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ดังนั้น  ควรมีการศึกษาวิจัยติดตามและประเมินผล
เฉพาะดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันวา นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดมากนอยเพียงใด
                 2.  ผลการวิจัยในครั้งนี้  เปนการศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น  ควร
ถามความคิดเห็นของนักศึกษาทางไกลระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จะทําใหไดขอมูลที่ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยไปยังจังหวัดอ่ืนๆ
เพ่ือใหไดผลการวิจัยทั่วประเทศ
                    3.  ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนตอการการดําเนินงานจัดกิจกรรม
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดนครปฐม  โดยอาจศึกษาถึงลักษณะรูปแบบการมี
สวนรวมหรือศึกษาระดับการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ เชน การมีสวนรวม เปนกรรมการ
ดําเนินงาน  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติจัดกิจกรรม
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  มากยิ่งขึ้น
                 4.  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action  Research )
ดานการจัดการเรียนการสอนและการเขียนโครงการ
                 5.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทที่เปนจริงเปรียบเทียบกับบทบาทที่คาดหวัง
ของนักศึกษาทางไกลที่มีตอครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการดําเนินจัด
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                 6.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง   การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  เพ่ือนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามฉบับนี้  มีความประสงคจะศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    ในจังหวัดนครปฐม  
เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยเสนอเปนแนวทางของการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดําเนินการจัด
กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมตอไป  ดังนั้นคําตอบของทานจึงนับวา
มีคุณคายิ่งตอผลการการวิจัยครั้งน้ี  จึงใครขอความกรุณาจากทานโปรดตอบขอคําถามและ
แสดงความคิดเห็นตามความเปนจริงใหครบทุกขอ  จักเปนพระคุณยิ่ง

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้
      ตอนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม
                  ตอนที่ 2 เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครปฐม  
จํานวน 4  ดาน  คือ ดานการไดรับวามรูเกี่ยวกับโครงการ  ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ  
ดานการปฏิบัติงานโครงการ  และดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
                    ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครปฐม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุดที่  1   นักศึกษาทางไกล

นางสาวจรรยา   มากอิ่ม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ือง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม

ตอนที่  1        แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง       โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
                 และเติมขอความลงในชองวางที่เวนไวให

1.    เพศ
                       (    )  ชาย                                               (    )  หญิง

2.    อายุ   ……………ป

3.    สถานภาพการสมรส
                     (    )  โสด                                                 (    )  สมรส

4.    สถานภาพการทํางาน
                    (    )  ยังไมประกอบอาชีพ
                    (    )  ประกอบอาชีพ
                             (    )     รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
                             (    )     เกษตรกรรม
                             (    )     คาขาย
                             (    )     รับจาง
                             (    )     อ่ืน  ๆ  โปรดระบุ……………………….
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ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คําชี้แจง  โปรดระบุวาในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของทาน
             ไดปฏิบัติตามขอรายการนั้นๆ โดยใสเครื่องหมาย    ลงในชองขวามือตรงกับ
             ระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1
ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ

1. ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของกิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต……………………………. …….. …….. …….. …….. ……..

2. ความรูเร่ืองประโยชนการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต………………………………………… …….. …….. …….. …….. ……..

3. ความรูเร่ืองขั้นตอนและประโยชนของการวางแผน
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต……………. …….. …….. …….. …….. ……..

4. ความรูเร่ืองวิธีเขียนโครงการ………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
5. ความรูเร่ืองบทบาทและหนาที่ของสมาชิกกลุม……. …….. …….. …….. …….. ……..
6. ความรูเร่ืองบทบาทการเปนผูนํา ผูตามที่ดี……….. …….. …….. …….. …….. ……..
7. รูกระบวนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ

นําไปใชในการดําเนินชีวิต…………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
8. ความรูเร่ืองหลักการและประโยชนของการมี

มนุษยสัมพันธ………………………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
9. ความรูเร่ืองการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม

จริยธรรมในการทํางานรวมกันเปนกลุม…………… …….. …….. …….. …….. ……..
10. ความรูเร่ืองการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ

สังคม………………………………………………… …….. …….. …….. …….. ……..
11. ความรูเร่ืองกระบวนการกลุมในการคิดแสวงหา

แนวทางในการแกปญหาของชุมชนหือสังคม.…… …….. …….. …….. …….. ……..
12. ความรูเร่ืองการอยูรวมกันในสังคม……………… …….. …….. …….. …….. ……..

ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
13. ความสะดวกในการแสดงความจํานงขอทํากิจกรรม

การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต………………. …….. …….. …….. …….. ……..
14. การสํารวจหาขอมูลกอนจัดทําโครงการเพื่อให

การปฏิบัติเปนไปตามวัตถุประสงค……………….. …….. …….. …….. …….. ……..
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ระดับความคิดเห็น
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1
15. กิจกรรมแบงกลุมการเขียนโครงการตามความ

สนใจของนักศึกษา…………………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
16. การเขียนโครงการตามขั้นตอนที่ถูกตอง…………... …….. …….. …….. …….. ……..
17. การวางแผนการปฏิบัติงานระหวางสมาชิกกลุม…… …….. …….. …….. …….. ……..
18. แบงหนาที่ใหสมาชิกกลุมทุกคนไดปฏิบัติงาน

ตามความสามารถ………………………………….. …….. …….. …….. …….. ……..
19. มีการฝกปฏิบัติแกปญหากับชุมชนจริง……………. …….. …….. …….. …….. ……..
20. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดและปรับ

เปล่ียนไดตามสถานการณ…………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
21. การปรึกษาหารือระหวางสมาชิกกลุมเมื่อมีปญหา

เกิดขึ้น………………………………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
22. การติดตามผลในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง………... …….. …….. …….. …….. ……..
23. ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษากํากับดูแลการเขียน

โครงการของนักศึกษาอยางใกลชิด……………….. …….. …….. …….. …….. ……..
24. ตรวจสอบแกไขการเขียนโครงการกอนเสนอขอ

อนุมัติโดยผานครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา……… …….. …….. …….. …….. ……..
25. มีที่ปรึกษาโครงการ เชน ผูนําทองถ่ิน ภูมิปญญา

ชาวบาน ขาราชการ และอ่ืน ๆ……………………. …….. …….. …….. …….. ……..
26. ความสะดวกในการขออนุมัติโครงการ……………. …….. …….. …….. …….. ……..

ดานการปฏิบัติงานโครงการ

กิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
27. จัดทําโครงการสงเสริมการประกอบพิธีวันสําคัญ

ทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ……………….. …….. …….. …….. …….. ……..

28. จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน
การอบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ………………. …….. …….. …….. …….. ……..

29. จัดทําโครงการอนุรักษมรดกไทย เชน การแตงกาย
ประจําชาติ การแตงกายดวยผาพ้ืนเมือง และ
การละเลนกีฬาพ้ืนเมือง อื่น ๆ…………………….. …….. …….. …….. …….. ……..

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



138

ระดับความคิดเห็น
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1
30. จัดทําโครงการเกี่ยวกับประเพณี วันลอยกระทง

วันสงกรานต วันไหวครู อื่น ๆ…………………….. …….. …….. …….. …….. ……..

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม
31. จัดทําโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การปลูก

ตนไม การรักษาแหลงน้ํา หรืออ่ืน ๆ………………. …….. …….. …….. …….. ……..
32. จัดทําโครงการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือชุมชน เชน

ทําความสะอาดในที่สาธารณะ การซอมทางเทา
ใหกับชุมชน ขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา อื่น ๆ… …….. …….. …….. …….. ……..

33. จัดทําโครงการเพื่อแกปญหาสังคม เชน รณรงค
ใหประชาชนมีความรูเร่ืองโรคเอดส ยาเสพติด
การเคารพกฎจราจร หรืออ่ืน ๆ……………………. …….. …….. …….. …….. ……..

34. จัดทําโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการ
ปกครองทองถ่ิน……………………………………. …….. …….. …….. …….. ……..

กิจกรรมสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน
35. จัดทําโครงการประชาสัมพันธและจัดงานวันการ

ศึกษานอกโรงเรียน เชน รณรงคใหประชาชนรัก
การอานหนังสือ รับบริจาคหนังสือ…………………. …….. …….. …….. …….. ……..

36. จัดทําโครงการเขาคายวิทยาศาสตรหรือคายอื่น ๆ.. …….. …….. …….. …….. ……..
37. จัดทําโครงการพัฒนาศูนยการเรียน หองสมุด

ประชาชน และแหลงการเรียนรูของหมูบาน………. …….. …….. …….. …….. ……..
38. จัดทําโครงการสนับสนุนและพัฒนางานการศึกษา

เพ่ือพัฒนาอาชีพ เชน การมีสวนรวมใหคนในชุมชน
ไดศึกษาดานอาชีพเพ่ิมเติม………………………… …….. …….. …….. …….. ……..

ดานการนําความรูไปใชในชีวินประจําวัน
39. สามารถเขียนโครงการไดถูกตอง และนําไปใชใน

งานของตนเองได…………………………………… …….. …….. …….. …….. ……..
40. สามารถวางแผนการทํางานของตนเองในระยะยาว

ใหมีประสิทธิภาพ………………………………….. …….. …….. …….. …….. ……..
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ระดับความคิดเห็น
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1
41. สามารถปฏิบัติตนเปนผูนําในการทํางานไดดีขึ้น…. …….. …….. …….. …….. ……..
42. สามารถปฏิบัติตนเปนผูตามที่ดีในการทํางาน……. …….. …….. …….. …….. ……..
43. สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดดีขึ้น………………... …….. …….. …….. …….. ……..
44. ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปนกลุม…. …….. …….. …….. …….. ……..
45. สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น

นอกเหนือจากสมาชิกกลุม…………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
46. ตระหนักความสําคัญและทะนุบํารุงสงเสริมศาสนา

ที่ตนนับถือเพ่ิมขึ้น………………………………….. …….. …….. …….. …….. ……..
47. มีจิตสํานึกและรูจักหวงแหนส่ิงเปนสาธารณสมบัติ

ของชุมชนเพิ่มขึ้น…………………………………… …….. …….. …….. …….. ……..
48. เอ้ือเฟอเผื่อแผและชวยเหลือเกื้อกูลสมาชิกกลุม

ในโอกาสอันควรตอไป……………………………… …….. …….. …….. …….. ……..
49. เสียสละใหอภัยผูอื่นไดดีขึ้น ทํางานรวมกับผูอื่น

ดวยกระบวนการกลุมไดดีขึ้น………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
50. สามารถคิด วิเคราะห และทํางานตามลําดับขั้นตอน

มากขึ้น………………………………………………. …….. …….. …….. …….. ……..
51. สามารถตัดสินใจอยางสุขุมรอบคอบ………………. …….. …….. …….. …….. ……..
52. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และตัดสินปญหา

ดวยวิถีทางแหงประชาธิปไตยไดดีขึ้น…………….. …….. …….. …….. …….. ……..

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



140

ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
     ชีวิตของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม

คําชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุม
     เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของทานในชองวางที่กําหนดไว

                 1.    ปญหาดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

              2.   ปญหาดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3.   ปญหาดานการปฏิบัติงานโครงการ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………….
  4.   ปญหาดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

  -  ขอขอบคุณที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แบบสัมภาษณนักศึกษาทางไกล
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แบบสัมภาษณพื่อการวิจัย
เร่ือง

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม

คําชี้แจง

แบบสัมภาษณฉบับนี้  เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการ
พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัด
นครปฐม ไดมีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด

ขอมูลจากการสัมภาษณฉบับนี้จะนําไปใชประโยชนในการทําวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษา และเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม ตอไป

คําตอบตามความเปนจริงของทานเปนขอมูลที่มีคุณคาในทางวิชาการเปนอยางมาก  
จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้

แบบสัมภาษณฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้
   ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติกิจกรรมการ

พบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    ในจังหวัด
นครปฐม

ชุดที่  2   นักศึกษาทางไกล

นางสาวจรรยา   มากอิ่ม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ือง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



143

ตอนที่  1      ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ

ชื่อผูใหสัมภาษณ……………………………………………………………………………………
เพศ…………….อายุ…………ป   อาชีพ……………ป  สถานภาพการสมรส………………….
นักศึกษาทางไกลสังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ……………………..
จังหวัดนครปฐม
ชื่อผูสัมภาษณ……………………………………………
วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ……………………...

-----------------------------------------------------------------

ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม

         ดานการไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ
1. ทานคิดวาครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษาไดถายทอดความรู เกี่ยวกับการจัดโครงการ

กิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มากนอยเพียงใดและมีปญหาหรือไม อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.  ทานไดรับความรู  เร่ืองกระบวนการกลุมและการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมจากครู
ผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษามากนอยเพียงใดและมีปญหาหรือไม  อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
      3.  ทานคิดวาปญหาการไดรับความรู  เร่ืองขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ-
ชีวิตมีปญหาหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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         4. ทานเขาใจและสามารถใชกระบวนการกลุมในการคิด และแสวงหาแนวทาง การแก
ปญหาของชุมชนหรือสังคมไดหรือไม  และมีปญหาอุปสรรคอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
        5.  ขอเสนอแนะดานการใหความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

         ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
       6.  ทานคิดวาขั้นตอนการใหความรู คําแนะนํา ในการเขียนโครงการ และขออนุมัติเปน
อยางไร และมีปญหาหรือไมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
       7.  ทานมีปญหาเกี่ยวกับ การเขียนโครงการหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
       8.  ขอเสนอแนะดานการการเขียนโครงการและขออนุมัติ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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        ดานการปฏิบัติงานโครงการ
        9.   ขั้นตอนการปฏิบัติโครงการกิจกรรม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
กิจกรรมพัฒนา ชุมชนและสังคม  และกิจกรรมสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน
ทานคิดวามีปญหาหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
       10.   ปญหาในการใชกระบวนการกลุมมีหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
       11.  ปญหาการมีสวนรวมของคนในชุมชน  ในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตมีหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
       12.  ระยะเวลาในการปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับกิจกรรมหรือไมเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

             13. ปจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโครงการกิจกรรมมีหรือไม  อยางไร  และ
ใชไดอยางเหมาะสม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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14. ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติงานโครงการ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

        ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
15. ปญหาและขอเสนอแนะดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

ปญหา…………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แบบสัมภาษณครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย
เร่ือง

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม

คําชี้แจง

                   แบบสัมภาษณฉบับนี้  เปนแบบสัมภาษณ ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา เปนผูมี
บทบาทสําคัญในการชี้แจง  แนะนําใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการจัดทํากิจกรรมการพบกลุม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม
ไดมากนอย เพียงใด
                   ขอมูลจากการสัมภาษณฉบับน้ีจะนําไปใชประโยชนในการทําวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษา และเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐมตอไป
                   คําตอบตามความเปนจริงของทานเปนขอมูลที่มีคุณคาในทางวิชาการเปน   
อยางมาก จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้

             แบบสัมภาษณฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้
          ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ

                    ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติกิจกรรม
การพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดนครปฐม

ชุดที่  3
ครูผูรับผิดชอบกลุมนักศึกษา

นางสาวจรรยา   มากอิ่ม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ือง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่  1      ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ

ชื่อผูใหสัมภาษณ……………………………………………………………………………………
เพศ…………………………………….อายุ…………ป
วุฒิการศึกษา………………………………...
สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ………………………………………..
จังหวัดนครปฐม
ประสบการณในการสอน……………………ป
วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ……………………………..
ชื่อผูสัมภาษณ………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------
ตอนที่  2       ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครปฐม

             ดานการไดรับความรูเก่ียวกับการจัดโครงการ
          1.   การใหความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมการพบกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีปญหา  อุปสรรค  อะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. การใหความรูเรื่องกระบวนการกลุมและการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม มีปญหาหรือไม
อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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        3.   ทานคิดวาปญหาการใหความรูเรื่องขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมีหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. ทานคิดวา  นักศึกษาทางไกล  เขาใจและสามารถใชกระบวนการในการคิด และ
แสวงหาแนวทาง การแกปญหาของชุมชนหรือสังคมไดหรือไมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
        5.  ขอเสนอแนะดานการใหความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

         ดานการเขียนโครงการและขออนุมัติ
6. ทานคิดวาขั้นตอนการใหความรู คําแนะนํา ในการเขียนโครงการ และขออนุมัติ มี

ปญหาหรือไมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
       7.   ทานคิดวานักศึกษาทางไกลมีปญหา การเขียนโครงการหรือไมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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        8.  ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติการเขียนโครงการและขออนุมัติ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ดานการปฏิบัติงานโครงการ
        9.   ขั้นตอนการปฏิบัติโครงการกิจกรรม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี   
กิจกรรมพัฒนา ชุมชนและสังคม  และกิจกรรมสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน  ทานคิดวา
มีปญหา  หรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………     
       10.  ปญหาในการใชกระบวนการกลุมมีหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
      11.  ปญหาการมีสวนรวมของคนในชุมชน  ในการปฏิบัติกิจกรรมการพบกลุมของ
นักศึกษาทางไกล  มีหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………      
       12.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโครงการของนักศึกษาทางไกล มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมหรือไม  เพียงใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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       13.  ปจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโครงการกิจกรรม มีหรือไม  อยางไร  และใชไดอยาง
เหมาะสม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………     
       14.  ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติงานโครงการ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

          ดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
        15.  ปญหาและขอเสนอแนะดานการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ปญหา…………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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