
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 62 
 

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน และคุณลักษณะผูเรียน 
ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Factors Affecting the Selection of Study in Non-Formal School and  
the Characteristic of the Students in the Community Development Programme 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูเรียน 3 ดาน ของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู
ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหวางนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับในระบบโรงเรียน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปท่ี 1-4 จํานวน 200 คน  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test  และ discriminant 
Analysis  ผลการวิจัย พบวา 1.) ปจจัยในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ดานครอบครัว และดานเศรษฐกิจ สามารถทํานายพฤติกรรม
การเลือกศึกษาตอในรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความถูกตองในการทํานายรอยละ 98.8 และ 2.) นักศึกษาท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากใน
ระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนมีคุณลักษณะของผูเรียนท้ัง 3 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
คําสําคัญ: การศึกษานอกระบบ, คุณลักษณะผูเรียน,  พฤติกรรมการเรียน 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the factors affecting the selective of further education in 
the secondary level in non- formal education and to compare the students in three aspects  the character 
of the students who are studying in the development  community program in Phetchaburi Rajabhat 
University, This research tries to compare between the students who graduate from high school in formal 
education and in non-formal education. The samples used in this research are the study of 200 people 
with the testing assumptions including the use of statistical t-test and discriminant Analysis. The results have 
been found that: 1) Factors affecting the motivation in the families and the economy cases can be 
predicted behavior and the selection of further education in the non-formal education, the result reflects 
that in 98.8 percent in predicting accurately and 2) students who are studying in the community 
development program in Phetchaburi Rajabhat University who graduated from the upper secondary school 
in formal education system compares with the student who graduated from non-formal education  system 
have the three different features which can be explained in statistically significant. 01. 
Keywords: formal education, feature classes, study habits. 
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บทนํา  
การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหบุคคลมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ  สังคม และสติปญญา 

จนเปนสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณธรรมสูง (วรนุช ตุนทกิจ.2553) ดังน้ันการศึกษาจึงถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจุบันการจัดการศึกษาน้ันมิไดหมายถึงเฉพาะในสถานศึกษาเทาน้ัน หากแตสามารถจัดได
ทุกหนทุกแหงและตลอดเวลาอยางตอเน่ือง  เพ่ือสนองตอบความตองการแกบุคคล ทุกเพศ  ทุกวัย  ใหมีโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเทาเทียมกัน หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาการศึกษานอกระบบ ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุนท้ังในเร่ือง
ของระยะเวลา การวัดและประเมินผล ในอดีตการจัดการศึกษานอกระบบจัดขึ้นสําหรับผูท่ีพลาดโอกาส หรือขาด
โอกาส ในเร่ืองการศึกษา ซ่ึงอาจจะเกิดมาจากสาเหตุหลายๆ ประการ ใหมีโอกาสในการแสวงหาความรูและพัฒนา
ตนเอง (สุวัฒน ธรรมสุนทร. 2555)   

แตปจจุบันการศึกษาของประเทศไทยไดมีการสงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2557) 
ไมวาจะเปนนโยบายการเรียนฟรี 15 ป จากอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากจํานวนสถิติ
การศึกษาของประเทศไทย  ปการศึกษา 2555-2556 พบวาจํานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 80 
ในระดับมัธยมตอนตนศึกษาคิดเปนรอยละ 96 และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 91
เมื่อเทียบกับประชากรวัยเรียน และอัตราการคงอยูของจํานวนนักเรียนพบวาในระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 
93.5 ในระดับมัธยมตอนตนศึกษาคิดเปนรอยละ 91 และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาคิดเปนรอย
ละ 83.8 (สํานักงานเลขาธิการการสภาศึกษา. 2557)  

จากสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวายังมีประชากรวัยเรียนท่ีไมไดเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน คิดเปน
รอยละ 10.1 และรอยละ 10.57 ของจํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนในระบบโรงเรียนมีการใหออกหรือลาออกกลางคัน 
ซ่ึงอาจจะเกิดจากปญหาการทองในวัยเรียน ติดสารเสพติด ทะเลาะวิวาท ปญหาดานพฤติกรรม เรียนชาเรียนไมได 
โรงเรียนตนสังกัด หรือผูปกครองมักจะแกไขปญหาโดยการสงเด็กมาเรียนตอท่ีโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาซ่ึงเปน
โรงเรียนท่ีอยูในโครงการ น.ส.ว. ขอโอกาส การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คือ เรียนจริง 3 วัน 
และสอบอีก 2 วัน นักเรียนบางคนสอบเพียงคร้ังเดียวผานจึงทําใหนักเรียนกลุมน้ีเรียนจบเร็วกวาเพ่ือนท่ีเรียนอยูใน
ระบบโรงเรียนปกติ ซึ่งเปนเหตุผลใหนักเรียนจํานวนมากมาสมัครเรียน เมื่อเด็กมีจํานวนมากขึ้นคุณภาพและ
มาตรฐานของการจัดการศึกษาจึงนอยลง (ไทยรัฐออนไลน.2557)  บวกกับขอจํากัดดานระยะเวลาในการเรียน และ
กลุมผูเรียนเองก็เปนกลุมท่ีมีปญหาดานพฤติกรรมอยูแลวดวย 

จากสภาพปญหาดังกลาวสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยในสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนอยางย่ิง เนื่องจากมากกวารอยละ 20 ของนักศึกษา เปนนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษามาจากโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ซ่ึงทําใหเกิดปญหาดานความแตกตางของผูเรียนระหวางกลุมนักศึกษา
ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากในระบบโรงเรียนกับนอกระบบโรงเรียน จึงเปนเหตุผลให
ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยสงผลตอการเลือกศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของนักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศึกษา
เปรียบเทียบดานความรูพ้ืนฐาน  ดานความเปนผูนํา และดานพฤติกรรมการเรียน ระหวางนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู
ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ท่ีสําเร็จการศึกษาจากในระบบกับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษานอกระบบ เพ่ือนําผลท่ี
ไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูเรียน 3 ดาน ไดแก ดานความรูพ้ืนฐาน ดานความเปนผูนํา 
และดานพฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เพชรบุรีระหวางนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับในระบบ
โรงเรียน  
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตั้งแตชั้นปท่ี  1-4  ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวนท้ังหมด 219 คน  

กลุมตัวอยาง หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ตั้งแตชั้นปท่ี  1-4  ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 แบงเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบนอกระบบโรงเรียน จํานวน 81 คน และในระบบโรงเรียน จํานวน 119 คน รวม
จํานวนท้ังสิ้น 200 คน โดยใชตัวอยางของ Taro Yamane ท่ีคาความคลาดเคลื่อน .01 ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ในคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามวัดตัวแปรจํานวน 5 ฉบับ ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบมาตรสวน 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) และแบบทดสอบ               
วัดความรูพ้ืนฐาน 1 ฉบับ เคร่ืองมือท้ังหมดผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองดาน
เน้ือหาแลวคัดเลือกขอท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปและแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญนําเคร่ืองมือไปทดลองใช
และหาคาอํานาจจําแนก ซ่ึงมีคาจําแนกอยูระหวาง .218-.794 และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดท้ัง 5 
ฉบับ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไดดังน้ี                    
1.) แบบสอบถามความเปนผูนํา 2.) แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน 3.) แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ                  
4.)แบบสอบถามปจจัยทางดานครอบครัว และ 5.) แบบสอบถามปจจัยทางดานเศรษฐกิจ มีคาความเชื่อมั่น .831, 
.835, .761, .824 และ .915 สําหรับแบบทดสอบความรูพ้ืนฐานไดวิเคราะหหาคาความยากงายซึ่งมีคาอยูระหวาง 
0.40-0.60 ซึ่งมีคาความยากงายกําลังพอดี การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS for window เพ่ือวิเคราะห           
t-test  และ discriminant Analysis  

สรุปผลการวิจัย 
1. นักศึกษาท่ีกําลงัศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีสําเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน มีคุณลักษณะของผูเรียนท้ัง 3 ดาน 
ไดแก  1.) ดานความรูพ้ืนฐาน   2.) ดานความเปนผูนํา  และ 3.) ดานพฤติกรรมการเรียน  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 พบวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากในระบบโรงเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะดาน
ความรูพ้ืนฐาน และพฤติกรรมการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากนอกระบบโรงเรียน สวนดานความเปน
ผูนํานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากการศึกษาในระบบโรงเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยท่ีต่ํากวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
จากนอกระบบโรงเรียน แสดงไดดังตารางท่ี 1 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก
ศึกษาตอในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบ 

1. ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
2. ดานครอบครัว  
3. ดานเศรษฐกิจ 
 

รูปแบบการศึกษา 

ในระบบโรงเรียน 

หรือ 

นอกระบบ

โรงเรียน 

คุณลักษณะผูเรียนระหวางท่ี

กําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการ

พัฒนาชมุชน 

   1. ดานความรูพ้ืนฐาน 

   2. ดานความเปนผูนํา          

   3. ดานพฤติกรรมการเรียน 

 

เลือก 
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ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะของผูเรียนดานความรูพ้ืนฐาน ความเปนผูนํา และพฤติกรรม
การเรียน จําแนกตามรูปแบบการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รูปแบบการศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ดานความรูพื้นฐาน 

N M S t P 

ในระบบโรงเรียน 119 5.83 0.53 4.90 .00 
นอกระบบโรงเรียน 81 2.74 0.33   

รวม 200 3.18 1.54   
 ดานความเปนผูนํา 
ในระบบโรงเรียน 119 2.33 0.43 3.25 .00 
นอกระบบโรงเรียน 81 3.50 0.72   

รวม 200 1.38 2.11   
 ดานพฤติกรรมการเรียน 
ในระบบโรงเรียน 119 3.46 0.67 3.54 .00 
นอกระบบโรงเรียน 81 1.87 0.27   
รวม 200 2.07 1.30   

 

2. ปจจัยในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ดานครอบครัว และดานเศรษฐกิจ  สามารถทํานายพฤติกรรมการ
เลือกศึกษาตอในรูปแบบการศึกษานอกระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
แสดงผลการทําการทดสอบความถูกตองของการทํานาย พบวา กลุมท่ีสําเร็จการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความ
ถูกตองในการทํานายรอยละ 98.8 และกลุมท่ีสําเร็จการการศึกษาในระบบโรงเรียนมีความถูกตองในการทํานายรอยละ 
83.2 ซ่ึงโดยภาพรวมของสมการ  Z = -1.854 - .238X1 - .536X2 -.372X3 มีความสามารถในการทํานายไดรอยละ 
89.5 แสดงไดดังตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางท่ี 2: แสดงคา Discriminant loading ของตัวแปรอิสระ 

Independent Variables 

Discriminant Functions Classification Functions 

Unstandardized Standardized 

Group 0               
สําเร็จ

การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 

Group 1 
สําเร็จการศึกษา            

ในระบบ
โรงเรียน 

X1 – ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ -.238 -.276 7.082 6.488 
X2 – ดานครอบครัว -.536 -.405 1.872 .533 
X3 – ดานเศรษฐกิจ -.372 -.422 4.102 3.171 
(Constant) -1.854  -73.979 -78.016 

 
Group Means (Centroids) of Discriminant Functions 
 

สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Function 1 
สําเร็จการศึกษานอกระบบโรงเรียน -1.487 
สําเร็จการศึกษาในระบบโรงเรียน 1.012 

 Cutting Score -0.4749 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงคาสัมประสิทธ์ิ (คานํ้าหนัก) ของตัวแปรจําแนกในสมการจําแนกกลุมซ่ึงเปนสมการ
มาตรฐาน เปนการนําเสนอคานํ้าหนักของตัวแปรแตละตัว สามารถนํามาเขียนเปนตารางคามาตรฐาน Z ไดดังน้ี 

Z = -1.854 - .238X1 - .536X2 -.372X3  
และจากตาราง Classification Function Coefficients ผลการวิเคราะหนําเสนอคาสัมประสิทธ์ิ        

(คานํ้าหนัก) และคาคงท่ีของสมการจําแนกโดยแยกเปนกลุม ตามวิธีของ Fisher’s (Fisher’s linear 
discrimination function) และสามารถสรางสมการทํานายแตละกลุมไดดังน้ี 

Group 0 = -73.979 + 7.082X1 +1.872X2 +4.102X3  
Group 1 = -78.016 + 6.488X1 + .533X2 + 3.171X3  
จากตาราง Group Means (Centroids) of Discriminant Functions แสดงคา Centroids ของ การ

สําเร็จการศึกษานอกระบบ เทากับ -1.487 และ การสําเร็จการศึกษาในระบบ เทากับ 1.012  โดยมีจุด Cutting 
score เทากับ -0.347 
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ตารางท่ี 3 Classification Results for Two-Group Discriminant Analysis 
 

  Predicted Group Membership 
Sample Actual Group สําเร็จการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน 
สําเร็จการศึกษาใน

ระบบโรงเรียน 
Total 

Estimation 
Sample 

การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 

80 1 81 

  98.8 1.2 100.0 
 การศึกษาในระบบ

โรงเรียน 
20 99 119 

  16.8 83.2 100.0 
a. 89.5% of original grouped cases correctly classified. 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทําการทดสอบความถูกตองของการทํานาย พบวา กลุมท่ีสําเร็จการศึกษานอก
ระบบมีความถูกตองในการทํานายรอยละ 98.8 และกลุมท่ีสําเร็จการการศึกษาในระบบ ความถูกตองในการทํานาย
รอยละ 83.2 ซึ่งโดยภาพรวมของสมการ Z = -1.854 - .238X1 - .536X2 -.372X3 มีความสามารถในการทํานายได
รอยละ 89.5 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบในระบบโรงเรียนกับนอกระบบ
โรงเรียน แลวเขามาศึกษาตอในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรูพ้ืนฐาน การเปนผูนํา 
และพฤติกรรมการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 โดยนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบในระบบ
โรงเรียนมีคะแนนดานความรูพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ย 5.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 และดานพฤติกรรมการเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 3.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33  ซ่ึง  สูงกวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบนอกระบบโรงเรียนท่ีพบวามีคะแนนดานความรูพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ย 2.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 และดาน
พฤติกรรมการเรียน คะแนนเฉลี่ย 1.87 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72  สอดคลองกับ (สมพงษ สมทิพย. 2548)                
ท่ีพบวานักศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร     
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย และสงเสริมคุณภาพชีวิต อยูในระดับต่ํา คือสวนใหญจะ
มีผลการเรียนอยูในระดับ 1-2 ในดานพฤติกรรมมีพฤติกรรมการเรียนอยูในระดับปานกลาง เชน การวางแผนการ
เรียน คนควาหองสมุด การแบงเวลา สมาธิในการเรียน และการควบคุมอารมณ นอกจากน้ียังสอดคลองกับความ
คิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการสนทนากลุมใน
ประเด็นปญหาของนักศึกษามีระดับความรู ความสามารถ ท่ีไมเทาเทียมกัน และมีบุคลิกภาพท่ีแตกตางกัน พบวา 

 1.1 ดานพฤติกรรม นักศึกษาขาดบุคลิกภาพของการเปนผูนําขาดการเปนนักพูด ขาดการเปนนักฟง ขาด
การแสดงออก ไมมีเทคนิคและเคร่ืองมือในการนําเสนอและปฏิบัติงาน แสดงพฤติกรรมกาวราวพูดจาหยาบคาย ไม
สามารถควบคุมตนเองไมใหพูดคุย หยอกลอ และลุกจากท่ีน่ังไดในขณะเรียน ไมกลาแสดงออก มีเพียงนักศึกษากลุม
เล็กท่ีเขาเรียนตรงเวลา นักศึกษาสวนใหญเขาเรียนสายหรือไมมาเรียน ในขณะเรียนนําอาหารเขามารับประทานใน
หองเรียน นอกจากน้ีนักศึกษาบางคนยังมีการใชสารเสพติดประเภทตาง ๆ เชน บุหร่ี ฯลฯ 

 1.2 ดานคุณธรรมขาดความรับผิดชอบ สังเกตไดจากการสั่งงานมีเพียงนักศึกษาบางสวนท่ีสงงานตรง
ตอเวลา ในขณะท่ีเปนงานกลุมก็จะพบวามีนักศึกษาทํางานเพียงคนเดียวขาดความสามัคคี ขาดความเสียสละ เห็น
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ประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม นักศึกษาขาดความอดทนอดกลั้นไมสามารถเผชิญกับสถานการณท่ียากลําบาก 
ขาดการเรียนรูแบบนําตนเอง เคยชินกับการทํางานตามคําสั่ง จึงขาดความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู  

 1.3 ดานทักษะทางปญญา นักศึกษามีระดับสติปญญาดี แตขาดการสงเสริมจนขาดการคิดสรางสรรค 
ขาดสุ จิ ปุ ริ ระดับพุทธิปญญาของนักศึกษาไดแคระดับความจํา ความเขาใจในเน้ือหาวิชาการพัฒนาชุมชนมีแตยัง
เปนสวนนอย ยังขาดความสามารถในการนําไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชเน้ือหาวิชากับการพัฒนา
ชุมชน มีความถนัดท่ีจะเปนผูตามมากกวาผูนําเพราะนักศึกษาไมมีขอมูล หรือความรูไปตอรองขาดเปาหมายในการ
เรียนท่ีชัดเจน 

 ซึ่งสะทอนใหเห็นไดชัดเจนวาปจจัยเชิงสาเหตุประการหน่ึงเกิดจากการรับนักศึกษาของสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ียังไมมีการกําหนดคุณสมบัติทางดานระดับผลการเรียนและการสอบวัด
ความรูพ้ืนฐานของนักศึกษา  มีแตเพียงการสัมภาษณเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทาน้ัน จึงสงผลใหนักศึกษามีความแตกตางกันมากโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจากในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

2. ปจจัยในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ดานครอบครัว และดานเศรษฐกิจ สามารถทํานายพฤติกรรมการ
เลือกศึกษาตอในรูปแบบการศึกษานอกระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แสดงผลการทําการทดสอบ
ความถูกตองของการทํานาย พบวา กลุมท่ีสําเร็จการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความถูกตองในการทํานายรอยละ 
98.8 และกลุมท่ีสําเร็จการการศึกษาในระบบโรงเรียนมีความถูกตองในการทํานายรอยละ 83.2 ซึ่งโดยภาพรวมของ
สมการ Z = -1.854 - .238X1 - .536X2 -.372X3 มีความสามารถในการทํานายไดรอยละ 89.5  

 2.1 ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากในระบบโรงเรียน จะมีคะแนน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนอกระบบโรงเรียน ซึ่ง
ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยท่ีสามารถกําหนดพฤติกรรมของบุคคลได เน่ืองจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปน
ความตองการ ท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตนเองวางไวบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ต่ํามักจะเปนบุคคลท่ีไมมีเปาหมายในการเรียน ไมมีความพยายาม และยอทอตออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น (สุคนทา โหศิริ. 
2549) สังเกตไดจากนักศึกษาท่ีเขาเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนสวนใหญจะเปนเด็กท่ีเรียนอยูใน
ระบบโรงเรียนสามัญแตมีปญหา เชน ทองในวัยเรียน ติดสารเสพติด ทะเลาะวิวาท มีปญหากับเพ่ือนรวมชั้นเรียน
หรือครูผูสอน ปญหาดานพฤติกรรมฯลฯ จนตองลาออกกลางคัน หรือถูกใหออก จึงตองเขาสูการเรียนในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน (ไทยรัฐออนไลน, 2557) สถานการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวานักศึกษาไมพยายามท่ีจะ
นําพาตัวเองไปสูความสําเร็จ แตกตางจากในอดีตท่ีกลุมผูเรียนท่ีเขาศึกษาตอในระบบการศึกษานอกระบบเปนผูท่ี
ขาดโอกาสทางการศึกษาจริงๆ ไมวาจะเปนในเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวมีบุตรจํานวนมาก หรือภูมิลําเนาอยู
ไกลจากสถานศึกษา ซ่ึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ท่ีนักศึกษามีจะสงผลตอดานการเรียนของนักศึกษาโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาดวยและมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P< .05 (สุคนทา โหศิริ, 2549) 

 2.2 ปจจัยดานครอบครัว นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากในระบบโรงเรียน จะมีคะแนนดานครอบครัว (การ
ปฏิบัติและการดูแลเอาใจใสของผูปกครอง) สูงกวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
นอกระบบโรงเรียนการปฏิบัติตัวและการดูแลเอาใจใสของผูปกครองเปนสิ่งท่ีสําคัญเน่ืองจากครอบครัวเปนสถาบัน
ทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุดแตสําคัญท่ีสุด เปนบริบทรากฐานของการพัฒนาคุณภาพมนุษย เน่ืองจากครอบครัวเปน
แหลงกําเนิด หลอหลอมปลูกฝงสิ่งท่ีดี และขัดเกลาทางสังคมใหสมาชิกเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และเปนทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณภาพ สถาบันครอบครัวจึงถือเปนสถาบันเร่ิมตนในการพัฒนามนุษยไปสูสังคม ถาสถาบันครอบครัวมี
ความอบอุนและเขมแข็ง สมาชิกในครอบครัวก็จะมีคุณภาพ สามารถเผชิญกับสภาพการณปจจุบันไดอยางเขมแข็ง 
และเปนบุคคลท่ีมีคุณคาตอสังคม อยางไรก็ตามครอบครัวไทยในปจจุบันมีปญหาและออนแอ ครอบครัวไมสามารถ
ทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอย ท่ีนาวิตกมากท่ีสุด คือ บุคคลขาดหลักคิด คุณธรรม 
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และจริยธรรมในการดําเนินชีวิต (สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว. 2552) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบนอกระบบโรงเรียนสวนใหญไดรับการปฏิบัติตัวและการดูแลเอาใจใสของผูปกครอง
อยางไมถูกตองและเหมาะสมเทาท่ีควร เชนขาดการกําหนดกฎเกณฑ ขาดการแสดงความรัก ไมถามไถสารทุกสุขดิบ 
เชน เร่ืองการเรียน เร่ืองสวนตัว ขาดการชี้แนะการแกไขปญหาตางๆ ไมวากลาวตักเตือน เมื่อลูกกระทําผิด ไมให
คําแนะนําในเร่ืองการคบเพ่ือน ฯลฯ 

 2.3 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ แมวาปจจุบันการศึกษาของประเทศไทยไดมีการสงเสริมใหประชากรวัย
เรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2558) ไมวาจะเปนนโยบายการเรียนฟรี 15 ป จากอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา จะเห็นวายังมีประชากรวัยเรียนท่ีไมไดเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน คิดเปนรอยละ 10.1 และรอยละ 
10.57 ของจํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนในระบบโรงเรียน ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีพบวากลุมนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนอกระบบโรงเรียนน้ันเกิดจากสาเหตุในเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตัว
ของคนในครอบครัวซ่ึงเปนสาเหตุนํามาสูปญหาทางเศรษฐกิจ เชน ในครอบครัวประพฤติตนอยูในอบายมุข ไดแก 
การพนัน สิ่งเสพติด ฯลฯ ขาดการวางแผนครอบครัวจนทําใหมีบุตรมากเกินไปหรือมีบุตรตั้งแตอายุนอย ครอบครัวมี
อาชีพท่ีมีรายไดไมแนนอน ขึ้นอยูกับสถานการณทางสังคม  
 

ขอเสนอแนะ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถนําผล

การศึกษาวิจัยในคร้ังไปทบทวน และหาแนวทางการพัฒนาทางดานการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมในเร่ืองความ
แตกตางของผูเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิท่ีอยูในระดับต่ํา ปจจัยทางดานครอบครัวท่ีไดรับการการปฏิบัติตัวและการดูแลเอาใจ
ใสของผูปกครองอยางไมถูกตองและเหมาะสมเทาท่ีควร และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เพ่ือนักศึกษาไดมีโอกาส
ทางการในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีจนสําเร็จการศึกษา พรอมกันน้ียังเปนแนวทางการปองกันไมให
สิ่งแวดลอมของกลุมเพ่ือนสงผลตอนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีอยูแลว  
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