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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานนอกระบบของศูนย์การเรียนชุมชนในเขตอ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบศูนย์การเรียนชุมชนในเขตอ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญ ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 232 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบด้วยค่าที และวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การเรียน

ชุมชนในเขตอ าเภอหัวตะพาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบของศูนย์       

การเรียนชุมชนในเขตอ าเภอหัวตะพาน จ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบของศูนย์การเรียนชุมชนในเขตอ าเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจริญ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบของศูนย์
การเรียนชุมชนในเขตอ าเภอหัวตะพาน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบของศูนย์การเรียนชุมชนในเขตอ าเภอ
หัวตะพานไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was: to study and compare the level of 

satisfaction towards Non-formal Basic Education of the Community Learning Center 
in Huatapan District, Amnat Chareon Province. The sample included 232 students of 
the Huatapan Non-formal Education Center enrolled in the second semester of the 
academic year 2010. The instrument used was a five-point rating scale questionnaire. 
The statistics used for analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test 
Independent and One-Way Analysis of Variance. 

The findings were as follows: 
1. The satisfaction of the students towards Non-formal education 

management of the community learning center in Huatapan District, Amnat Chareon 
Province was overall, at the highest level. 

2. Overall, the result of the comparison of the satisfaction of the students 
towards Non-formal education management of the community learning center in 
Huatapan District, Amnat Chareon Province, classified by gender, indicated that there 
were significant differences at the 0.05 level. 

3. The results of the comparison of the satisfaction of the students towards 
non-formal education management of community learning center in Huatapan 
District, Amnat Chareon Province, classified by level of education, indicated that 
there were no significant differences. 

 
 


