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ความพงึพอใจของผู้รับบริการทีม่ต่ีองานการศึกษาต่อเน่ืองกจิกรรมพฒันาสังคมและชุม

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเมอืงนนทบุรี                            

จังหวดันนทบุรี 

 ธันยาภัทร์ รัฐวาราเศรษฐ์         

สาขาวชิา บริหารการศึกษา 

……………………………………………………………………………………….

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องาน
การศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศและอายุ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัทั้ งหมด จ านวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง จ  านวน  40  ขอ้  โดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan โดย
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
ท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ( 
Cronbach’ s Alpha Coefficeint) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.949 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าโดยใชค่้า 
(One- way analysis of variance) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison)   ลกัษณะ
แบบสอบถามท่ีใช ้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test  และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (  one-way ANOVA  ) 
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ผลการวจิัยพบว่า                                                                                                                               

 การศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานการศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรมพฒันา

สังคมและชุมชนของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมือง

นนทบุรีจงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นวจิยัประกอบดว้ยผูรั้บบริการการงานการศึกษา

ต่อเน่ือง กิจกรรมพฒันาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ2558 จ านวน  150  คน เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                                            

ผลการวจิัย                 

 1.ความพึงพอใจการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานการศึกษา

ต่อเน่ืองกิจกรรมพฒันาสังคมและชุมชนของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ส่วนดา้นท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ 

ดา้นหลกัสูตร                                             

 2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานการศึกษาต่อเน่ือง

กิจกรรมพฒันาสังคมและชุมชนของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศและอาย ุมีความพึงพอใจทุกดา้น ไม่

แตกต่างกนั                                                                                

ค าส าคญั  

 ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นความรู้สึกของนักศึกษา/ผูรั้บบริการการศึกษานอก
ระบบ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรีท่ีมีต่องานการศึกษาต่อเน่ือง กิจกรรมพฒันา
สังคมและชุมชน 
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ความน า          

จาก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบญัญติัฉบบัน้ี มีเจตนารมณ์ท่ี
ตอ้งการเนน้ย  ้าว่าการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขและ พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3)พ.ศ.2553มาตรา22 การจดัการ
ศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองความรู้และทกัษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการ
จดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
สมดุลยัง่ยนื (ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.  2551 : 1) 
ทั้งน้ี  

จากการจัดกิจกรรมงานการศึกษาต่อเน่ืองของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี พบว่าผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
นกัศึกษาท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกนัเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน  150 คน จึงท าให้ผูว้ิจยัใน
ฐานะครูผูส้อนในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรี มีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการงานการศึกษาต่อเน่ือง
กิจกรรมพฒันาสังคมและชุมชน ในทุกดา้น คือดา้นหลกัสูตร ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้น
สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงดา้นคุณภาพครู  เพื่อน าผลการศึกษาน าเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันางานการศึกษาต่อเน่ืองของศนูยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ  าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รวมทั้งวางแผนเพื่อ
พฒันาให้ผูรั้บบริการได้รับประโยชน์สูงสุดในการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม ต่อไป                     
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  วตัถุประสงค์ของการวจิยั          
 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานการศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรม
พฒันาสังคมและชุมชนของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี            
 2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานการศึกษาต่อเน่ือง
กิจกรรมพฒันาสังคมและชุมชนของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี                                  
ขอบเขตการวจิัย                                                                                                                               
 ประชากร เป็นนกัศึกษา/ผูรั้บบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 150 คนกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษา/ผูรั้บบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี
จงัหวดันนทบุรีท่ีลงทะเบียนงานการศึกษาต่อเน่ือง กิจกรรมพฒันาสังคมและชุมชน 
ปีงบประมาณ 2558 จ านวน  108  คน                                                                                                                                 
ตัวแปรในการวจิัย                                                                                                                              
 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุของผูรั้บบริการ      
 ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่องานการศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรมพฒันาสังคม
และชุมชนของศนูยก์ารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรีจ าแนกได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร  ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้น
สถานท่ี/แหล่งเรียนรู้และดา้นคุณภาพครู  
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย        

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Congruence  (IOC) และหาความเช่ือมัน่

โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (AIpha Coefficent) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.949 โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  2.

เน้ือหาท่ีจะท าวจิยั 3.ขอ้เสนอแนะ (ค าถามปลายเปิด)                                 
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ผลการวจิัย           

 1.สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน  108 คน  พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์อายไุม่เกิน  15 -25 ปี มากท่ีสุด 

จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ  63.90  รองลงมา ไดแ้ก่อายรุะหว่าง  26 -35 ปีจ  านวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.20  และอายเุกิน  36  ปีข้ึนไปจ านวน  15 คน  คิดเป็นร้อยละ13.90                                  

 2.ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานการศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรมพฒันาสังคม

และชุมชนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี  โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด และด้านสถานท่ี/

แหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด             

 3.ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผูรั้บบริการ ท่ีมีเพศและประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน อายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็น โดยภาพความรายดา้น  ดงัน้ี      

 3.1.ดา้นหลกัสูตร  ผลการวิเคราะห์ พบว่าผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึง

พอใจกิจกรรมดา้นหลกัสูตร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไม่แตกต่าง   

 3.2.ดา้นส่ือการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อ

ความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไม่แตกต่าง 

 3.3.ดา้นสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูรั้บบริการมีความคิดเห็น

ต่อความพึงพอใจ ดา้นหลกัสูตร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไม่แตกต่าง  

 3.4.ดา้นคุณภาพครู ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึง

พอใจ ดา้น คุณภาพครู โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดไม่แตกต่าง    

 ผลการวิเคราะห์แสดงว่า พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ

งานทุกดา้น ไม่แตกต่าง                                                                          

 4.ผลการเปรียบเทียบดา้น ความคิดเห็นท่ีมีต่อประสบการณ์อายตุ่างมีความคิดเห็นต่อ
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เปรียบเทียบความพึงพอใจไม่แตกต่าง                

 4.1.ดา้นหลกัสูตร  พบว่า ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ ดา้นหลกัสูตร 

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไม่แตกต่าง      

 4.2.ดา้นส่ือการเรียนการสอน พบวา่ ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจดา้น

ส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไม่แตกต่าง    

 4.3.ดา้นสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการ ดา้นดา้นสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไม่

แตกต่าง                      

  4.4.ด้านคุณภาพครู พบว่า ผู ้รับบริการมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการท่ีมีต่อดา้นคุณภาพครู โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไม่แตกต่าง  

 ผลการวิเคราะห์ สรุปว่าผูรั้บบริการท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานอายุแตกต่าง

กนั มีความพึงพอใจทุกดา้น ไม่แตกต่าง  

การอภิปรายผล          

 จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานการศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรม

พฒันาสังคมและชุมชนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ

เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ประเดน็ท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี   

 1.การแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยพิจารณารายดา้นพบว่า ภาพรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้น

ไวด้งัน้ี ดา้นความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ด้านคุณภาพครู โดยภาพรวมและรายขอ้ มีความ

คิดเห็นในระดับมากท่ีสุดสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับ

ชีวิตประจ าวนั รองลงมาคือครูไดใ้ห้ค  าช้ีแนะ  แนะน า  และส่งเสริมการเรียนในระหว่าง

เรียน อนัดบัสุดทา้ยความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การใหบ้ริการ ในภาพรวม
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อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั ภาวิณี เพชรสว่าง (2552 : บทคดัยอ่) กล่าวว่า  

ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวกโดยเป็นผลจาก

ประสบการณ์ ในการท างาน สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีเกิดจากทศันคติ ความ

ตอ้งการท่ีเป็นไปตามความคาดหวงั  ดา้นความพึงพอใจนอ้ยสุดไดแ้ก่ดา้นหลกัสูตร  พบว่า 

ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านคือวิทยากรมีทักษะและประสิทธิภาพในการให้ความรู้ด้านคุณธรรม  12 

ประการ  วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2552:บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง จริยธรรมในเด็กและเยาวชน 

พบว่า จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและ

เยาวชน ทั้งในดา้นองคป์ระกอบ พฒันาการ ปัจจยัเชิงเหตุ การพฒันา และการจดัฝึกอบรม 

จะท าใหเ้ห็น พฤติกรรมจริยธรรมเดก็และเยาวชนมีทั้งในทางสร้างสรรค ์  

 2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่องานการศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรมพฒันาสังคม

และชุมชนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี มีสถานภาพแตกกนัในเร่ืองเพศ และอาย ุจ  าแนกตามเพศ พบว่าผูรั้บบริการ

ท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่าง 

เอกสารอ้างองิ 
 

ภาวณีิ เพชรสวา่ง .2552 .พฤติกรรมองค์การ.(พิมพค์ร้ังท่ี 5)กรุงเทพฯ::ซ่ีวีแ่อลการพิมพ ์                             
วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัลี. 2552.จริยธรรมในเด็กและเยาวชน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์.   
สถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.:(เอกสารอดัส าเนา)   
 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.2551.หลกัสูตร         
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. :(เอกสารอดั
 ส าเนา) 


