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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อการจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 4 ดา้น คือ ดา้นส่ือประกอบการเรียน  
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นครูผูส้อน  และดา้นการวดัผลและประเมินผล กลุ่มตวัอย่างคือ 
นักศึกษานอกโรงเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ใน
เรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานี ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2551 รวมทั้งส้ิน 248 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ความพึงพอใจในการจดับริการการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นครูผูส้อน และดา้นการวดัประเมินผล นกัศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สําหรับดา้นส่ือประกอบการเรียน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการ
การศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้น และขนาดสถานศึกษา พบวา่  

 2.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ                
การจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้น พบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนใน
ระดับชั้นท่ีต่างกัน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนในระดบัชั้นท่ีต่างกนั 
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มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการวดัประเมินผล อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 2.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ              
การจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า นกัศึกษา
ท่ีเรียนในขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจดับริการการศึกษาแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนในขนาด
สถานศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัทุกรายดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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. 
 
คาํสําคญั 
 ความพึงพอใจ    การจดับริการศึกษา    การศึกษาในเรือนจาํจงัหวดัปทุมธานี      
 
ความสําคญัของปัญหา     
 การจดัการศึกษาในปัจจุบนัน้ีมุ่งท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหป้ระชาชนปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน จึงเป็นท่ียอมรับวา่การศึกษานั้นเป็นกระบวนการท่ีทาํใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตน สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างสันติสุข และสามารถเก้ือหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ย่าง
เหมาะสม และเป็นไปตามความเปล่ียนแปลงทุกๆ ดา้นของประเทศ  (พิพฒัน์ วิเชียรสุวรรณ, 2540 : 3 
อา้งถึงใน อาทิตยา  ปานทอง, 2547) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  รัฐมี
หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและทุกคนมีสิทธิ
ท่ีจะไดรั้บการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั  และผูต้อ้งขงัก็เป็นบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาเช่นกนั  
ถึงแมว้่าจะเป็นกลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาก็ตาม  ซ่ึงเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
(พ.ศ. 2545–2559) ท่ีกาํหนดเป้าหมายและกรอบการดาํเนินงานคือ ส่งเสริมสนบัสนุนการเพ่ิมโอกาส
การเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปีอย่างมีคุณภาพของผูด้้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 79–80) และ กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดก้าํหนด
กลุ่มเป้าหมายไว ้7 กลุ่ม  คือ  1)  กลุ่มผูต้อ้งขงั  2) กลุ่มทหารกองประจาํการ 3) กลุ่มคนพิการ  
4) กลุ่มผูสู้งอาย ุ5) กลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน 6) กลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และ 
7) กลุ่มอ่ืนๆ เช่นเกษตรกร  ผูรั้บจา้ง  ผูว้า่งงาน ฯลฯ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน,  มปป. : 14-15) 
 ในการจดัการศึกษาให้กบัผูต้อ้งขงันั้น  กรมราชทณัฑ ์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ไดร่้วมจดัการศึกษาทั้งวิชาสามญั  และวิชาชีพตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ  ท่ีเน้น
การศึกษาทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบติั จดัมีวุฒิบตัรและประกาศนียบตัรรับรองผลการศึกษา            
เม่ือเรียนจบ  (อาทิตยา  ปานทอง,  2547 : 2)   
 ปัจจุบนัหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั  ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดมี้
การพฒันาหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน,  2546 : 26) สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้
ตระหนักถึงความสําคญัในบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ภารกิจในการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงนับเป็นภารกิจหลกัของ 
สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัอาํเภอ เป็นหน่วยงานท่ีนาํนโยบายสู่การปฏิบติั เพื่อบริการ
ยกระดบัการศึกษาของประชากรให้สูงข้ึน  (ประภาภรณ์  ธิติมาพงศ ์, 2549 : 2)  ปี 2549 อาทิตยา  
ปานทอง ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอธญับุรี
ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ืองปัญหาการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงและทณัฑสถานบาํบดัพิเศษจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่าปัญหาการเรียนของนกัศึกษาเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นเน้ือหา ดา้นวิธีเรียน ดา้นส่ือ
ประกอบการเรียน ดา้นครูผูส้อนและดา้นผูเ้รียนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ในเรือนจาํให้เป็นห้องสมุดดุจปัญญามีการจดับริการส่ือการ
เรียนหลากหลายมากข้ึน มีการประชุมสัมมนาอบรมความรู้ใหม่ๆให้ครูผูส้อน เพื่อเป็นแนวทางการ
สอนในทิศทางเดียวกนั การจดับริการการศึกษาของสถานศึกษาจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ และพฒันา
ปรับปรุงตลอดเวลา ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่ควรไดมี้การศึกษาความพึงพอใจของผูต้อ้งขงัท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการ
ทางดา้นการศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัเกณฑก์ารศึกษานอกโรงเรียนเพื่อทราบ
แนวทางในการพฒันา ปรับปรุง การจดับริการการศึกษานอกโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

 1. นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจในการจดับริการการศึกษาแตกต่างกนัหรือไม่ 
 2. นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานี            
ท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดับริการการศึกษาแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการการศึกษาในเรือนจาํ
เขตจงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 4 ดา้น คือ ดา้นส่ือประกอบการเรียน  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดา้นครูผูส้อน  ดา้นการวดัและประเมินผล  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดบริการการศึกษา         
ในเรือนจาํ  เขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้นท่ีศึกษา  และขนาดสถานศึกษา 
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วธีิดําเนินการวจัิย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  นักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2551  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 392 คน  มธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน  278  คน รวม  670  คน 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นักศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2551  
ในเรือนจาํเขตจังหวดัปทุมธานีท่ีมีการบริหารการศึกษาขนาดต่างกันโดยการกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  248  คน 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

   เคร่ืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน 
  ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
ระยะเวลาท่ีตอ้งขงั  ระดบัชั้นท่ีศึกษา  สถาบนัท่ีจบการศึกษา  และสาเหตุท่ีเขา้เรียน  กศน. 
  ตอนท่ี   2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการ
การศึกษาในเรือนจาํเขต  จงัหวดัปทุมธานี  ท่ีมีการบริหารการศึกษาขนาดต่างกนั  ใน  4  ดา้น  คือ  
ดา้นส่ือประกอบการเรียน   ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นครูผูส้อน และ ดา้นการประเมินผล 
 3.  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
  ในการสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการเรียนของนกัศึกษาเพ่ือเป็นแนว
ในการสร้างแบบสอบถาม 
      3.2 กาํหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีจะสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรและเน้ือหาท่ี
จะศึกษา 
  3.3 สร้างแบบสอบถามปัญหาการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดบั
มธัยมศึกษา 
  3.4 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  ขอความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขความเหมาะสม ความคลอบคลุมของเน้ือหาและการใชภ้าษา 
 3.5 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความชดัเจนของของภาษา   และเน้ือหาสาระ
ของแบบสอบถาม 
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  3.6 นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้กบันักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเมืองปทุมธานี  จาํนวน 30 คน  และนาํมา
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยนํามาคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .912 

  3.7 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชไ้ปเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  4.1 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถมัภ์  ไปยงักรมราชฑณัฑ์  เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลของงานวิจยัในเรือนจาํเขต
จงัหวดัปทุมธานี 
  4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามใหก้รอกขอ้มูล  โดยผูว้ิจยัเป็นผูม้อบ
แบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งและประสานงานขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเองหลงัจากส่งไปแลว้  
1  สปัดาห์ 
  4.3 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดรั้บคืนกลบัมานบัจาํนวนตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ 
  4.4 นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ทั้งหมด  ไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  โดยใชส้ถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
  5.1 ค่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2  กลุ่ม  โดย
ใชค่้าที  แบบประชากรสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั  (Independent  t – test)   
 
ผลการวจัิย 

 1. ความพึงพอใจในการจดับริการการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นครูผูส้อน และดา้นการวดัประเมินผล นกัศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สําหรับดา้นส่ือประกอบการเรียน  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแต่ละดา้นพบวา่ 
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 1.1  ดา้นส่ือประกอบการเรียน โดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเกือบทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 1 
การจดับริการหนงัสือ  ส่ือประกอบการเรียนรู้หลากหลาย นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

1.2  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ ไดแ้ก่  มีบริการ
แนะแนว ให้คาํปรึกษา ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียนให้กบันกัศึกษา   ให้บริการตอบคาํถาม
ในวิชาท่ีเรียนดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั  และมีการจดักระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  
และนกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ขอ้ ไดแ้ก่  การใหเ้วลาในการศึกษา คน้ควา้ หา
ความรู้ดว้ยตนเองอย่างเพียงพอ  การพบกลุ่มจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีเทคนิค วิธีการน่าสนใจ  
และวนั และเวลาท่ีใชใ้นการพบกลุ่มมีความเหมาะสม 

1.3   ดา้นครูผูส้อน นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ี 4 มีการใชส่ื้อประกอบการสอนได้
อยา่งเหมาะสม นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.4 ดา้นการวดัประเมินผล โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก   
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดั บริการ
การศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้น และขนาดสถานศึกษา มีดงัน้ี 

2.1  การวิ เคราะห์ข้อ มูล เป รียบเ ทียบระดับความพึ งพอใจของนัก ศึกษา ท่ี มี ต่อ                  
การจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้น  พบว่า นกัศึกษาท่ีเรียน
ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจดับริการการศึกษาแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนในระดบัชั้นท่ีต่างกนัมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวดัประเมินผล อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  2.2 การวิ เคราะห์ข้อ มูล เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนัก ศึกษา ท่ี มี ต่อ                    
การจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า นกัศึกษา
ท่ีเรียนในขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจดับริการการศึกษาแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนในขนาด
สถานศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัทุกรายดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก                 
การจดัการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับผูต้อ้งขงั ครูผูส้อนไดย้ึดหลกัการจดัการศึกษาท่ีอยู่บนหลกั
ความเช่ือท่ีวา่การศึกษาจะเป็นการฟ้ืนฟ ู แกไ้ข  และปรับปรุงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึนเพื่อกลบัสู่สงัคม
และดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  ผูต้อ้งขงัมีความตอ้งการและความสนใจท่ีจะสมคัรเรียนโดยไม่มี
การบงัคบั และในการจดัการศึกษานอกโรงเรียน ครูผูส้อนจะตอ้งจดัการเรียนการสอนใหก้บัผูต้อ้งขงั
ในเรือนจาํท่ีไม่สามารถออกมาเรียนในระบบโรงเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัจะเป็นผูใ้หญ่อายเุกินกว่า
ท่ีจะเขา้เรียนในระบบ  อีกทั้งการศึกษานอกโรงเรียนจะมีการยืดหยุน่ ทั้งในเร่ืองของเน้ือหาวิชาและ
วิธีการจดัการศึกษาท่ีหลากหลาย  และผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง การจดัการศึกษาสําหรับ
ผูต้อ้งขงั การศึกษานอกโรงเรียนไดจ้ดัการศึกษาทั้งสายสามญั  สายอาชีพ  และกลุ่มสนใจ  นอกจากน้ี
ยงัให้โอกาสผูต้อ้งขงัไดรั้บการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเปิด ทั้งน้ี
เพื่อให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บความรู้และเม่ือพน้โทษออกมาก็จะไดน้าํความรู้มาใชใ้นการประกอบอาชีพ
ต่อไป     ผลการวิจยัคร้ังน้ี ดา้นส่ือประกอบการเรียน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีการ
บริการการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนไดจ้ดับริการหนงัสือ ส่ือการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ไว้
บริการแก่นกัศึกษา  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
บริการแนะแนว ให้คาํปรึกษา ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนให้กับนักศึกษา  ในด้าน
ครูผูส้อน พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเร่ือง ครูผูส้อนมีการสนบัสนุนและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีโอกาสคน้ควา้ หาความรู้เพิ่มเติม  และในดา้นการวดัประเมินผล พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในเร่ือง การจดัเกรดผลการเรียนปลายภาค  มีความเหมาะสม และเป็นธรรม  และจดัการ
วดัผล และประเมินผล นอกเวลา กรณีท่ีนักศึกษา  มีขอ้จาํกดั ดงันั้นการจดัการศึกษานอกโรงเรียน
ใหก้บันกัศึกษาในเรือนจาํ   จึงสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัศึกษาเป็นอยา่งมาก ซ่ึง กู๊ด  (Good, 1973 : 
320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นสภาพหรือคุณภาพ หรือระดบัความพอใจ ท่ีมีผลมาจากความสนใจ
ต่าง ๆ และทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงท่ีทาํ และสอดคลอ้งกบั อีเลีย  และพาร์ทริกค ์(Elia  and  Partrick, 
1972 : 283-302)  ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลในดา้นความพึงพอใจ หรือสภาพ
จิตใจของบุคคลในด้านความพึงพอใจ หรือเป็นสภาพจิตใจของบุคคลว่าชอบมากหรือชอบน้อย
อย่างไร   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรรยา  จิรชีวะ  (2549)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการศึกษานอก
โรงเรียน  หลกัสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2544  ของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน
อาํเภอในจงัหวดัลาํปาง พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก                 
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 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขต
จังหวัดปทุมธานี  จําแนกตามระดับชั้ น  และขนาดของสถานศึกษา  พบว่า  นักศึกษาท่ีเ รียน                       
ในระดับชั้นท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษา แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ จรรยา  จิรชีวะ  (2549)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน            
ท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียน  หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอในจงัหวดั
ลาํปาง พบว่า  นกัศึกษาต่างสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบั ธนู  ไผท่อง  (2547)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่องานบริการของโรงเรียน
มธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัราชบุรี พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่าง ๆ กนัมีความพึง
พอใจต่องานบริหารในภาพรวมแตกต่างกนั และท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ การจดับริการ
การศึกษาในเรือนจาํจะตอ้งมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามกาํหนดเวลาท่ีทางหน่วยงาน
กาํหนด และเป็นไปอยา่งมีขีดจาํกดั ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะยนืหยุน่ไดใ้นเร่ืองต่าง ๆ เช่น แหล่งการคน้ควา้
หาความรู้ ระยะเวลาในการขอคาํปรึกษาแนะนําจากครูผูส้อน และการศึกษาจากสถานท่ีจริงท่ี
นอกเหนือจากในห้องเรียน ซ่ึงจากการศึกษาอุปสรรคและปัญหาการจดัการศึกษาสําหรับผูต้อ้งขงั 
พบว่า มีปัจจยัหลายดา้นท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูต้อ้งขงั ทาํให้ไม่อยากเรียนไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีท่ี
เรียนเป็นสดัส่วนสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ตอ้งเรียนและทาํงานควบคู่กนัไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในเรือนจําเขตจังหวัดปทุมธานี  นักศึกษา              

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงในดา้นส่ือประกอบการเรียน และดา้นกิจกรรม         
การเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ         
การจดัการศึกษาควรมีการปรับปรุงวิธีการจดักระบวนการเรียนการสอน และสรรหาส่ือการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายขณะจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 2. การจดัการศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ครูควรจดัทาํแผนการดาํเนินงานดา้นการสอน  และ
มีคู่มือการสอนท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบมาแลว้เพื่อประกอบการสอนใหผู้เ้รียนเกิด   
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การเรียนรู้ตรงตามสาระการเรียนรู้ ควรไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยี  และการใช้
ส่ือเทคโนโลย ี ICT  มาช่วยสอน  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจการเรียนรู้มากข้ึน 

 3. การจัดการศึกษาสําหรับผู ้ต้องขังในเรือนจํา  พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจ                
แตกต่างกัน ดังนั้ น ผูท่ี้เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาควรทําการสังเกตพฤติกรรมของผู ้เ รียน                   
นาํหลกัการจดัการศึกษาท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างของบุคคลมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

 4. ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูบ้ริหาร ในการจดัการศึกษาสาํหรับผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ผูบ้ริหาร
ควรใหก้ารสนบัสนุนในดา้นความรู้ความสามารถใหก้บัครูผูส้อนอยูเ่สมอ  และในการจดับุคลากรเขา้
ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการสํารวจความพร้อมของครูผูส้อนทั้ งในด้านการจัดเตรียมส่ือ  
อุปกรณ์ และแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรทาํการศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมความรู้ของผูต้อ้งขงั 
 2. ควรทาํการศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงของการจดัการศึกษานอกโรงเรียนสาํหรับผูต้อ้งขงัใน
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