
ความพงึพอใจของนักศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย(กศน.ต าบลตลาดขวญั)ทีม่ต่ีอการ
ให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 

มจัฉา   เผ่าภูรี 
สาขาวชิา บริหารการศึกษา  

…………………………………………………………………………………………………
บทคดัย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาความความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย(กศน.ต าบลตลาดขวัญ)ท่ีมี ต่อการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ             
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนก
ตามเพศและอายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัทั้งหมด จ านวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองจ านวน  48  ขอ้ โดยใชต้าราง Krejcieและ Morgan   
โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
ท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
 ( Cronbach’ s Alpha Coefficeint) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.847 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าโดยใชค่้า (One- 
way analysis of variance) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison)   ลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช ้
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าเฉล่ียเลข
คณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(  one-way ANOVA  ) 
  

ผลการวจิัยพบว่า  

การศึกษาความความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (กศน.ต าบล
ตลาดขวญั) ท่ีมีต่อการให้บริการการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอเมืองนนทบุ รี จังหวัดนนทบุ รีก ลุ่มตัวอย่า ง ท่ีใช้ในวิจัย
ประกอบดว้ย  ผูรั้บบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ2558 จ านวน  180  คน เคร่ืองมือท่ี



ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวจิัย  

1.   การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (กศน.ต าบลตลาด
ขวญั) ท่ีมีต่อการใหบ้ริการการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ส่วนดา้นท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นวชิาการ  

2.   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (กศน.
ต าบลตลาดขวญั) ท่ีมีต่อการใหบ้ริการการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของศนูยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศและอาย ุมีความ
พึงพอใจทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั  

  

ค าส าคญั  

  

ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นความรู้สึกของนกัศึกษา/ผูรั้บบริการการศึกษานอกระบบ 
อ าเภอเมืองนนทบุรีจงัหวดันนทบุรีท่ีมีต่องานการศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรมพฒันาสังคมแลชุมชน  

  

ความน า  

  

จาก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบญัญติัฉบบัน้ี มีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการ
เนน้ย  ้าวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและ พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพตอ้งเนน้
ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ



ระดบัการศึกษาในเร่ืองความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รวมทั้งความรู้ความ
เขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการการบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื (ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั.  2551 : 1) ทั้งน้ี   

จากการใหก้ารบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  พบวา่ผูรั้บบริการท่ีเป็นนกัศึกษา กศน.ต าบล
ตลาดขวญั ท่ีมีเพศและอายแุตกต่างกนัเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน  180  คน จึงท าใหผู้ว้จิยัในฐานะ
ครูผูส้อนในศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดั
นนทบุรี มีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในทุกดา้น คือดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร 
ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อน าผล
การศึกษาน าเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันางานการศึกษา
ขั้นพื้ฐานของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดั
นนทบุรี รวมทั้งวางแผนเพื่อพฒันาใหผู้รั้บบริการไดรั้บประโยชนสู์งสุด ต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 

 1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(กศน.ต าบลตลาดขวญั) ท่ี

มีต่อการใหก้ารบริการดา้นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(กศน.ต าบล

ตลาดขวญั) ท่ีมีต่อการใหก้ารบริการดา้นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของศนูยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี 

 ขอบเขตการวจิัย  



1.  ประชากรเป็นนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของ กศน.ต าบลตลาดขวญั สังกดั
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 จ  านวน 180 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของ กศน.ต าบลตลาดขวญั 
สังกดัศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 จ  านวน 123 คน 
 
ตัวแปรในการวจิัย  

ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ของผูรั้บบริการตัวแปรตาม  ไดแ้ก่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
บริการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศนูยก์ารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้น
สถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Congruence  (IOC) และหาความเช่ือมัน่โดย
ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (AIpha Coefficent) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั  0.847 โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  2.เน้ือหาท่ีจะ
ท าวจิยั  3.ขอ้เสนอแนะ (ค าถามปลายเปิด)  

 

ผลการวจิัย 
1. สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  123 คน  พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์อายไุม่เกิน  15 -25 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ  41.50 รองลงมา ไดแ้ก่อายรุะหวา่ง  21 -25 ปีจ  านวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.20  และอายเุกิน  26  ปีข้ึนไปจ านวน  25 คน  คิดเป็นร้อยละ20.30  

2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (กศน.ต าบลตลาดขวญั)ท่ีมี
ต่อการบริการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศนูยก์ารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม



อธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั 
มาก และดา้นวชิาการ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

3.  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผูรั้บบริการ ท่ีมีเพศและ อายแุตกต่างกนัมีความ
คิดเห็น โดยภาพความรายดา้น  ดงัน้ี  

3.1.ดา้นวชิาการ ผลการวเิคราะห์ พบวา่ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจกิจกรรมดา้นวชิาการ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั  

3.2.ดา้นส่ือบุคลากร ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความ
พึงพอใจดา้นส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั  

3.3.ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ผูรั้บบริการมี
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ไม่แตกต่างกนั  

             3.4.ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ผูรั้บบริการมีความ
คิดเห็นต่อความพึงพอใจ ดา้น การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั ไม่
แตกต่างกนั  

ผลการวเิคราะห์แสดงวา่ พบวา่ ผูรั้บบริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่องาน
ทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั                                                                         
  4.   ผลการเปรียบเทียบดา้น ความคิดเห็นท่ีมีต่อประสบการณ์อายตุ่างมีความคิดเห็นต่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจไม่แตกต่าง         

4.1.ดา้นวชิาการ พบวา่ ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ ดา้น 
วชิาการ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั  

4.2.ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจดา้น
บุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั  

4.3.ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ไม่แตกต่างกนั  

             4.4.ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน พบวา่ ผูรั้บบริการมีความคิดเห็น
ต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อดา้นการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยภาพรวม 



 อยูใ่นระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั  

ผลการวเิคราะห์ สรุปวา่ผูรั้บบริการท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานอายแุตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั   

  

การอภิปรายผล  

จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (กศน.ต าบล
ตลาดขวญั)ท่ีมีต่อการบริการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศนูยก์ารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  ประเดน็ท่ีน่าสนใจและน ามา
อภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยพิจารณารายดา้นพบวา่ ภาพรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้นไวด้งัน้ี ดา้น
ความพึงพอใจสูงสุด ไดแ้ก่ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยภาพรวมและรายขอ้ มีความ 
คิดเห็นในระดบัมาก  ประโยชน์ของความรู้/ทกัษะ/ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รองลงมาคือความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  และ
คุณภาพของครูผูส้อน/ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวม  อนัดบัสุดทา้ยจดักิจกรรมโดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั ภาวิณี เพชรสว่าง (2552 
: บทคดัยอ่) กล่าวว่า  ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวกโดย
เป็นผลจากประสบการณ์ ในการท างาน จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปไดว้่า ความพึง
พอใจ คือ ความรู้สึกท่ีเกิดจากทศันคติ ความตอ้งการท่ีเป็นไปตามความคาดหวงั 

ดา้นความพึงพอใจนอ้ยสุดไดแ้ก่ดา้นวิชาการ พบว่า ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นคือนกัศึกษามีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนการเรียนรู้  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม  การ
วดัผลประเมินผลสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของหลกัสูตร  วลิาสลกัษณ์   ชวัวลัลี (2552:บทคดัยอ่) 
 ศึกษาเร่ือง จริยธรรมในเดก็และเยาวชน พบวา่ จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั เร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมของเดก็และเยาวชน ทั้งในดา้นองคป์ระกอบ พฒันาการ ปัจจยัเชิงเหตุ  
การพฒันา และการจดัฝึกอบรม จะท าให้เห็น พฤติกรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมีทั้งในทาง
สร้างสรรค ์  



2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ท่ีมี
สถานภาพแตกกนัในเร่ืองเพศ และอาย ุพบวา่ผูรั้บบริการท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั   

  
  

เอกสารอ้างองิ  

  

 (ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.(  2551 : 1)  

สุนทร เพช็ร์พราว (2551 : บทคดัยอ่)ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต /งานนิพนธ์ (กศ.ม.)—มหาวทิยาลยั
บูรพา, 2551.  วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัลี. (2552, กนัยายน). จริยธรรมในเด็กและเยาวชน. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, 15(1),16-27  

 นายบุญเลิศ  เกตุกษตัริย(์2555 : บทคดัยอ่)ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการศึกษาของ
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอลานสกา เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการศึกษาของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช  

  

นิธิศ ศรีตะเขต (2555: 111) ไดท้  าการศึกษาความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการศึกษา ศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ 

นกัเรียนมีความพึงพอใจดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัดา้น

อ่ืนๆ เน่ืองจากจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของครู ศรช. และศนูยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี ตอ้งการใหบุ้คลากรมีการพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพในการท างาน 
 

เมตรา สารการ (2555: 223) ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของนกัศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนศูนยก์ารเรียนชุมชน ใน
เขตอ าเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อดา้นสถานท่ี
จดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองมาสถานท่ีอยู่ใกลบ้า้น เดินทางสะดวก 



และสถานท่ีมีความปลอดภยัดี สถานท่ีจดัการเรียนการสอนมีมีวสัดุ อุปกรณ์ความพร้อม และ
เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 
 

นิธิมา คงสวสัด์ิ (2544 : 77) ไดศึ้กษาเร่ืองความพอใจของผูเ้รียนผูใ้หญ่ท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั พบวา่ ความพึงพอใจ ของผูเ้รียน

ผูใ้หญ่ท่ีมีต่อหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วธีิเรียนทางไกล ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั คือ ดา้นโครงสร้างของหลกัสูตร ดา้นกิจกรรมการพบ

กลุ่ม ดา้นวดัผลและประเมินผล และดา้นเน้ือหาวชิา 

ชลิตา ชา้งพลายแกว้ (2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ของ
ผูป้กครองนกัเรียน ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ิ 2 พบว่า การศึกษาใน 4 ดา้น คือ 
ดา้นบริหารวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานทัว่ไป 
จ าแนกตามเพศและอาชีพของผูป้กครองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 


