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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตอการใหบริการการศึกษา  ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  6  แหง  
ในจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งมีองคประกอบ  5  ดาน  คือ  ดานการรับสมัคร  ดานการจัดการเรียนรู  ดาน
การวัดผลประเมินผล   ดานการจัดทําทะเบียนและออกหลักฐาน  ดานบุคลากรครูและเจาหนาท่ี  กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จาํนวน  361  คน  การวเิคราะห
ขอมูลใชการหาคารอยละ  คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที  (t-test)  และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way  analysis  of  variance)  การประมวลผลใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป  ผล
ของการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการการศึกษาของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  ในจังหวัดสมุทรปราการ  
อยูในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอการใหบริการการศึกษา ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ ในจังหวัด
สมุทรปราการ  จําแนกตามเพศ  พบวา  มีความพึงพอใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
.05   จําแนกตามอายุ  พบวา  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05   และ
จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05          
                              
 

 คําสําคัญ : การใหบริการการศึกษานอกโรงเรียน,  ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
 The research’s purpose was to study on  the satisfaction of the  upper  secondary  Level  
student who satisfied in officer educational service for Non-Formal Education Centre District/sub 
District  branch all together 6 places in Samutrprakarn Province. There were 5 components of 
administrative work, study correspondence course, result assess, register work and principle issue, 
individual teacher and officer service. Sample groups were to Non-Formal Educational Centre of the  
upper  secondary  level  student  were 361 persons, method to research were the average data  in  
mean  and  standard  deviation, t-test  then  to  analyze  by  one-way  analysis  of  variance.  

Research  results  were as followed : 
 1. The  upper  Secondary  level  student  who satisfied for Educational service at the 
district/sub-district for Non-formal Education Centre branch all together 6 places In Samutprakarn  
province were highly level  
 2. Comparision  on  satisfaction  of  the  upper  secondary  level  student  on officer 
educational service for Non-Formal Education Centre Distric/sub-District branch all together 6 places 
in Samutprakarn Province. by sex who satisfied significant  difference .05 level and by age who 
satisfied had no significant difference at the .05 level and by salary income each months who satisfied 
had no Significant difference at the .05 level   
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