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ความพึงพอใจนักศึกษาทีม่ ีต่อการจัดบริการศึกษาในเรือนจําเขตจังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านครู ผสู ้ อน และด้านการวัดผลและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใน
เรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้ น 248 คน
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความพึงพอใจในการจัดบริ การการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านครู ผสู ้ อน และด้านการวัดประเมินผล นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สําหรั บด้านสื่ อประกอบการเรี ยน ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การ
การศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามระดับชั้น และขนาดสถานศึกษา พบว่า
2.1 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เปรี ยบเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามระดับชั้น พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนใน
ระดับ ชั้น ที่ ต่ า งกัน โดยภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด บริ ก ารการศึ ก ษาแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในระดับชั้นที่ต่างกัน
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มีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และด้านการวัดประเมินผล อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เปรี ยบเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี จาํ แนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า นักศึกษา
ที่เรี ยนในขนาดสถานศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การการศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในขนาด
สถานศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันทุกรายด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The objectives of this research were to study and to compare levels of students’
satisfaction toward educational provision in Pathumthani’s prison in province in four aspects:
instructional media, teaching and learning activities, teachers, and measurement and evaluation.
The sample of the study consisted of 248 students receiving non-formal education in prison in
Pathumthani province. These students enrolled in the first semester of the 2008 academic year in
Mattayomsuksa level based on Basic Education Curriculum B.E. 2544. The instrument employed to
collect the data was a set of questionnaires. The statistics used to analyze the data were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The results of the study were as follows:
1. Overall, the students were satisfied with the educational provision at a high level.
Further study in each aspect revealed that the students were satisfied with teachers, and
measurement and evaluation at a high level. In addition, they were satisfied with instructional
media, and teaching and learning activities at a moderate level.
2. The comparative study on levels of students’ satisfaction toward educational
provision in prisons in Pathumthani province, classified according to student levels and school
sizes, it was found that:
2.1 Overall, the students who studied in different levels were satisfied with the
educational provision differently at a statistically significant level of 0.05. Further study in each
aspect showed that their satisfaction was different in the aspects of teaching and learning activities,
and measurement and evaluation at a statistically significant level of 0.05.
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2.2 Overall, the students studying in different school size were satisfied with the
educational provision differently at a statistically significant level of 0.05. Further study showed
that their satisfaction was different in every aspect at a statistically significant level of 0.05.
คําสํ าคัญ
ความพึงพอใจ การจัดบริ การศึกษา การศึกษาในเรื อนจําจังหวัดปทุมธานี
ความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาในปัจจุบนั นี้มุ่งที่จะดําเนินการเพื่อให้ประชาชนปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน จึงเป็ นที่ยอมรับว่าการศึกษานั้นเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตน สามารถดําเนิ นชี วิตในสังคมได้อย่างสันติสุข และสามารถเกื้อหนุ นการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสม และเป็ นไปตามความเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้านของประเทศ (พิพฒั น์ วิเชียรสุ วรรณ, 2540 : 3
อ้างถึงใน อาทิตยา ปานทอง, 2547) ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐมี
หน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและทุกคนมีสิทธิ
ที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และผูต้ อ้ งขังก็เป็ นบุคคลที่มีสิทธิ ที่จะได้รับการศึกษาเช่นกัน
ถึงแม้ว่าจะเป็ นกลุ่มคนผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาก็ตาม ซึ่ งเป็ นไปตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2545–2559) ที่กาํ หนดเป้ าหมายและกรอบการดําเนิ นงานคือ ส่ งเสริ มสนับสนุนการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึ ง การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานสิ บ สองปี อย่างมี คุณ ภาพของผูด้ ้อยโอกาสกลุ่ มต่ างๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545 : 79–80) และ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้กาํ หนด
กลุ่มเป้ าหมายไว้ 7 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูต้ อ้ งขัง 2) กลุ่มทหารกองประจําการ 3) กลุ่มคนพิการ
4) กลุ่มผูส้ ู งอายุ 5) กลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น 6) กลุ่มบุคคลที่เป็ นสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล และ
7) กลุ่มอื่นๆ เช่นเกษตรกร ผูร้ ับจ้าง ผูว้ า่ งงาน ฯลฯ (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, มปป. : 14-15)
ในการจัดการศึกษาให้กบั ผูต้ อ้ งขังนั้น กรมราชทัณฑ์ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน และ
หน่ วยงานอื่นๆ ได้ร่วมจัดการศึกษาทั้งวิชาสามัญ และวิชาชี พตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ที่เน้น
การศึ กษาทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ จัดมี วุฒิบตั รและประกาศนี ยบัตรรั บรองผลการศึ กษา
เมื่อเรี ยนจบ (อาทิตยา ปานทอง, 2547 : 2)
ปั จจุบนั หลักสู ตรการศึกษานอกโรงเรี ยนสายสามัญ ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้มี
การพัฒนาหลักสูตรเป็ นหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ย นให้เ ป็ นคนดี มี ค วามรู ้ ความสามารถมี คุ ณ ภาพชี วิตที่ ดี สามารถอยู่ร่ว มกับผูอ้ ื่ น ได้อย่า งมี
ความสุ ข (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2546 : 26) สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยนได้
ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ภารกิ จในการบริ การการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ซึ่ งนับเป็ นภารกิ จหลักของ
สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยนระดับอําเภอ เป็ นหน่วยงานที่นาํ นโยบายสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อบริ การ
ยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น (ประภาภรณ์ ธิ ติมาพงศ์ , 2549 : 2) ปี 2549 อาทิตยา
ปานทอง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรี ยนของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอธัญบุรี
ได้ท าํ การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ งปั ญ หาการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามัญ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงและทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
พบว่าปั ญหาการเรี ยนของนักศึกษาเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านเนื้ อหา ด้านวิธีเรี ยน ด้านสื่ อ
ประกอบการเรี ยน ด้านครู ผสู ้ อนและด้านผูเ้ รี ยนโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ในเรื อนจําให้เป็ นห้องสมุดดุจปั ญญามี การจัดบริ การสื่ อการ
เรี ยนหลากหลายมากขึ้น มีการประชุมสัมมนาอบรมความรู ้ใหม่ๆให้ครู ผสู ้ อน เพื่อเป็ นแนวทางการ
สอนในทิศทางเดียวกัน การจัดบริ การการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องได้รับการยอมรับ และพัฒนา
ปรับปรุ งตลอดเวลา ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นว่าควรได้มีการศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อ้ งขังที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การ
ทางด้านการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์การศึกษานอกโรงเรี ยนเพื่อทราบ
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง การจัดบริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. นักศึ กษาการศึกษานอกโรงเรี ยนในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึ กษา
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการจัดบริ การการศึกษาแตกต่างกันหรื อไม่
2. นักศึ กษาการศึ กษานอกโรงเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี
ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการจัดบริ การการศึกษาแตกต่างกันหรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจํา
เขตจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ด้านครู ผสู ้ อน ด้านการวัดและประเมินผล
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจัด บริ ก ารการศึ ก ษา
ในเรื อนจํา เขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามระดับชั้นที่ศึกษา และขนาดสถานศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษานอกโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 392 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 278 คน รวม 670 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึ กษานอกโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551
ในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุ มธานี ที่มีการบริ ห ารการศึ กษาขนาดต่างกันโดยการกําหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจากตารางสําเร็ จรู ปของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 248 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นตัว ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระยะเวลาที่ตอ้ งขัง ระดับชั้นที่ศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา และสาเหตุที่เข้าเรี ยน กศน.
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การ
การศึกษาในเรื อนจําเขต จังหวัดปทุมธานี ที่มีการบริ หารการศึกษาขนาดต่างกัน ใน 4 ด้าน คือ
ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านครู ผสู ้ อน และ ด้านการประเมินผล
3. การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
ในการสร้างแบบสอบถามมีข้นั ตอนในการดําเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการเรี ยนของนักศึกษาเพื่อเป็ นแนว
ในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 กําหนดขอบเขตเนื้ อหาที่จะสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรและเนื้ อหาที่
จะศึกษา
3.3 สร้ างแบบสอบถามปั ญหาการเรี ยนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับ
มัธยมศึกษา
3.4 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ขอความเห็ นจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขความเหมาะสม ความคลอบคลุมของเนื้อหาและการใช้ภาษา
3.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาและตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของของภาษา และเนื้ อหาสาระ
ของแบบสอบถาม
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ั นักศึกษาการศึ กษานอกโรงเรี ยน
3.6 นําแบบสอบถามที่ แ ก้ไ ขแล้วไปทดลองใช้กบ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปทุมธานี จํานวน 30 คน และนํามา
หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามโดยนํา มาคํา นวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .912
3.7 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 ผู ้วิ จ ั ย ขอหนั ง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ไปยังกรมราชฑัณฑ์ เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลของงานวิจยั ในเรื อนจําเขต
จังหวัดปทุมธานี
4.2 ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูล โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูม้ อบ
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างและประสานงานขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากส่ งไปแล้ว
1 สัปดาห์
4.3 ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืนกลับมานับจํานวนตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
4.4 นําแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์ท้ งั หมด ไปทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
5.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย
ใช้ค่าที แบบประชากรสองกลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน (Independent t – test)
ผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจในการจัดบริ การการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านครู ผสู ้ อน และด้านการวัดประเมินผล นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สําหรั บด้านสื่ อประกอบการเรี ยน ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยแต่ละด้านพบว่า
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1.1 ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อ 1
การจัดบริ การหนังสื อ สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้หลากหลาย นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก 6 ข้อ ได้แก่ มีบริ การ
แนะแนว ให้คาํ ปรึ กษา ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนให้กบั นักศึกษา ให้บริ การตอบคําถาม
ในวิชาที่เรี ยนด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และมีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้หลากหลายรู ปแบบ
และนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ข้อ ได้แก่ การให้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเพียงพอ การพบกลุ่มจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน มีเทคนิ ค วิธีการน่ าสนใจ
และวัน และเวลาที่ใช้ในการพบกลุ่มมีความเหมาะสม
1.3 ด้านครู ผสู ้ อน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 4 มีการใช้สื่อประกอบการสอนได้
อย่างเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.4 ด้านการวัดประเมิ นผล โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการจัด บริ การ
การศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามระดับชั้น และขนาดสถานศึกษา มีดงั นี้
2.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปรี ยบเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี จาํ แนกตามระดับชั้น พบว่า นักศึกษาที่เรี ยน
ในระดับชั้นที่ต่างกัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในระดับชั้นที่ต่างกันมี
ความพึงพอใจแตกต่ างกันในด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และด้านการวัดประเมิ นผล อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปรี ยบเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า นักศึกษา
ที่เรี ยนในขนาดสถานศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การการศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในขนาด
สถานศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันทุกรายด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี
พบว่ า นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มาก ที่ ผ ลการวิ จ ัย เป็ นเช่ น นี้ อาจมี ส าเหตุ ม าจาก
การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนสําหรั บผูต้ อ้ งขัง ครู ผูส้ อนได้ยึดหลักการจัดการศึ กษาที่อยู่บนหลัก
ความเชื่อที่วา่ การศึกษาจะเป็ นการฟื้ นฟู แก้ไข และปรับปรุ งพฤติกรรมในทางที่ดีข้ ึนเพื่อกลับสู่สงั คม
และดําเนิ นชีวิตได้อย่างมีความสุ ข ผูต้ อ้ งขังมีความต้องการและความสนใจที่จะสมัครเรี ยนโดยไม่มี
การบังคับ และในการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อนจะต้องจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูต้ อ้ งขัง
ในเรื อนจําที่ไม่สามารถออกมาเรี ยนในระบบโรงเรี ยน ซึ่งส่ วนใหญ่ผตู ้ อ้ งขังจะเป็ นผูใ้ หญ่อายุเกินกว่า
ที่จะเข้าเรี ยนในระบบ อีกทั้งการศึกษานอกโรงเรี ยนจะมีการยืดหยุน่ ทั้งในเรื่ องของเนื้อหาวิชาและ
วิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง การจัดการศึกษาสําหรับ
ผูต้ อ้ งขัง การศึกษานอกโรงเรี ยนได้จดั การศึกษาทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และกลุ่มสนใจ นอกจากนี้
ยังให้โอกาสผูต้ อ้ งขังได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยเปิ ด ทั้งนี้
เพื่อให้ผูต้ อ้ งขังได้รับความรู ้ และเมื่อพ้นโทษออกมาก็จะได้นาํ ความรู ้ มาใช้ในการประกอบอาชี พ
ต่อไป ผลการวิจยั ครั้งนี้ ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจที่การ
บริ การการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรี ยนได้จดั บริ การหนังสื อ สื่ อการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ไว้
บริ การแก่นกั ศึกษา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
บริ ก ารแนะแนว ให้ ค าํ ปรึ ก ษา ก่ อ นเรี ย น ระหว่ า งเรี ย น และหลัง เรี ย นให้กับ นัก ศึ ก ษา ในด้า น
ครู ผสู ้ อน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่ อง ครู ผสู ้ อนมีการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสค้นคว้า หาความรู ้เพิ่มเติม และในด้านการวัดประเมินผล พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในเรื่ อง การจัดเกรดผลการเรี ยนปลายภาค มีความเหมาะสม และเป็ นธรรม และจัดการ
วัดผล และประเมินผล นอกเวลา กรณี ที่นักศึกษา มีขอ้ จํากัด ดังนั้นการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
ให้กบั นักศึกษาในเรื อนจํา จึงสร้างความพึงพอใจให้กบั นักศึกษาเป็ นอย่างมาก ซึ่ง กู๊ด (Good, 1973 :
320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็ นสภาพหรื อคุณภาพ หรื อระดับความพอใจ ที่มีผลมาจากความสนใจ
ต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่ งที่ทาํ และสอดคล้องกับ อีเลีย และพาร์ ทริ กค์ (Elia and Partrick,
1972 : 283-302) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็ นความรู ้สึกของบุคคลในด้านความพึงพอใจ หรื อสภาพ
จิ ตใจของบุ คคลในด้านความพึงพอใจ หรื อเป็ นสภาพจิ ตใจของบุคคลว่าชอบมากหรื อชอบน้อย
อย่างไร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรรยา จิรชี วะ (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรี ยนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอก
โรงเรี ยน หลักสู ตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน
อําเภอในจังหวัดลําปาง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขต
จัง หวัด ปทุ ม ธานี จํา แนกตามระดับ ชั้ น และขนาดของสถานศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยน
ในระดับชั้น ที่ ต่ างกัน มี ค วามพึง พอใจต่ อ การจัด บริ ก ารการศึ ก ษา แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จรรยา จิรชี วะ (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน
ที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึ กษานอกโรงเรี ยน หลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอในจังหวัด
ลําปาง พบว่า นักศึกษาต่างสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่างกัน และ
สอดคล้องกับ ธนู ไผ่ทอง (2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่องานบริ การของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี พบว่า โรงเรี ยนที่มีขนาดต่าง ๆ กันมีความพึง
พอใจต่องานบริ หารในภาพรวมแตกต่างกัน และที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ การจัดบริ การ
การศึ กษาในเรื อนจําจะต้องมีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามกําหนดเวลาที่ ทางหน่ วยงาน
กําหนด และเป็ นไปอย่างมีขีดจํากัด ซึ่งไม่สามารถที่จะยืนหยุน่ ได้ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น แหล่งการค้นคว้า
หาความรู ้ ระยะเวลาในการขอคํา ปรึ ก ษาแนะนํา จากครู ผูส้ อน และการศึ ก ษาจากสถานที่ จ ริ ง ที่
นอกเหนื อจากในห้องเรี ยน ซึ่ งจากการศึกษาอุปสรรคและปั ญหาการจัดการศึกษาสําหรั บผูต้ อ้ งขัง
พบว่า มีปัจจัยหลายด้านที่ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูต้ อ้ งขัง ทําให้ไม่อยากเรี ยนไม่ต้ งั ใจเรี ยน ไม่มีที่
เรี ยนเป็ นสัดส่ วนสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ต้องเรี ยนและทํางานควบคู่กนั ไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจยั ไปใช้
1. การจัด บริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ในเรื อ นจํา เขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี นัก ศึ ก ษา
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งในด้านสื่ อประกอบการเรี ยน และด้านกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน พบว่า นัก ศึ กษามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาควรมีการปรับปรุ งวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน และสรรหาสื่ อการเรี ยนการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ ให้นักศึกษาอยากเรี ยนรู ้ ไม่เกิ ดความเบื่อหน่ ายขณะจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
2. การจัดการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ครู ควรจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการสอน และ
มีคู่มือการสอนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบมาแล้วเพื่อประกอบการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิด
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การเรี ยนรู ้ตรงตามสาระการเรี ยนรู ้ ควรได้รับการพัฒนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี และการใช้
สื่ อเทคโนโลยี ICT มาช่วยสอน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจการเรี ยนรู ้มากขึ้น
3. การจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู ้ต ้อ งขัง ในเรื อนจํา พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจ
แตกต่ า งกัน ดัง นั้ น ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาควรทํา การสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู ้เ รี ย น
นําหลักการจัดการศึกษาที่คาํ นึงถึงความแตกต่างของบุคคลมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ข้อเสนอแนะสําหรับผูบ้ ริ หาร ในการจัดการศึกษาสําหรับผูต้ อ้ งขังในเรื อนจํา ผูบ้ ริ หาร
ควรให้การสนับสนุนในด้านความรู ้ความสามารถให้กบั ครู ผสู ้ อนอยูเ่ สมอ และในการจัดบุคลากรเข้า
ไปจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ควรมี ก ารสํารวจความพร้ อมของครู ผูส้ อนทั้งในด้านการจัดเตรี ย มสื่ อ
อุปกรณ์ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรทําการศึกษาความต้องการในการส่ งเสริ มความรู ้ของผูต้ อ้ งขัง
2. ควรทําการศึกษาสภาพที่เป็ นจริ งของการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนสําหรับผูต้ อ้ งขังใน
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