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 การวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการการจดัการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งสถาบนัรัชตภ์าคย ์ศูนยภ์าคใต ้กรณีจงัหวดัยะลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาความ
พึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งสถาบนัรัชตภ์าคย์  
ศูนยภ์าคใต ้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  1)  เพื่อทราบทศันคติของนกัศึกษาในการไดรั้บบริการใน
ดา้นต่างๆ คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นวชิาการ  ดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดา้นระบบการบริหารจดัการ 
ดา้นอาคารสถานท่ี  2)  เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งสถาบนัรัชตภ์าคย์  ศูนยภ์าคใต ้  และ3)เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ใหบ้ริการต่อการใหบ้ริการการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งสถาบนัรัชตภ์าคย์  ศูนยภ์าคใต ้  จากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 353 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
แลว้น ามาหาจ านวน ความถ่ี และค่าสถิติร้อยละ ( Frequency and Percentage) เพื่อทดสอบความพึง
พอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง และใชค้่าเฉล่ีย ( mean) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( standard deviation) เพื่อหาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บ
การบริการการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ซ่ึงสามารถน ามาประมวลไดด้งัน้ี 

ผลการวจิยั พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง เป็น เพ ศหญิงมากท่ีสุด  ศึกษาสาขาวชิา รัฐประศาสน
ศาสตร์มากท่ีสุด  ศึกษาชั้นปี1 มากท่ีสุด  และมีภูมิล าเนา จงัหวดัยะลามากท่ีสุด และมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ความพึงพอใจ ดา้น การจดัการ
หลกัสูตร และดา้นวชิาการ มีค่าเฉล่ียสูง รองลงมา ดา้นกิจกรรมเสริมสร้างหลกัสูตรและ
สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  และดา้นอาคารสถานท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
 



 

ขอ้เสนอแนะ จากการศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งสถาบรััชตภ์าคย ์ศูนยภ์าคใต ้กรณีจงัหวดัยะลา  ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญั เพื่อการใหบ้ริการ ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นกิจกรรมเสริมสร้างหลกัสูตรและ
สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ มากท่ีสุดเน่ืองจากมีค่าเฉล่ียนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ 
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The scholarly research titled ‚Satisfaction of people towards the roles of community leaders for 
social development a case study of Banyaeh community,Jorboh village, Yingor district, 
Narathiwat province‛ had the following objectives: 1) to study the satisfaction level of people 
toward social development role of the community leader of Ban Yaeh community( Bajoh sub-
district, Yingo district, Narathiwas province), and 2) to study the personal factors of satisfaction 
toward the role of Ban Yaeh community leader( Bajoh sub-district, Yingo district, Narathiwas 
province) 
The population used in this study was 100 family leaders who live in Ban Yaeh community, 
Bajoh sub-district, Yingo district, Narathiwas province.  
The tool used in this research was a set of questionnaires which were divided in to 3 sections: 
 Section 1: Five items of general information covering 7 sides; ‘family’ ‘education’ 
‘economics’ ‘political administration’ ‘public utility’ ‘public health’ and ‘national resource and 
environment’ 
  
 
 
 
 



 

 Section 2: People satisfaction respondence against the leader role covering 7 sides: 
‘family’ ‘education’ ‘economics’ ‘political administration’ ‘public utility’ ‘public health’ and 
‘national resource and environment’ 
 Section 3: Problems and recommendation were processed in opened questions by letting 
the answerers expressed their opinion freely. The data were analyzed with SPSS for Windows 
software. Statistics used in analyzing the data were percentage, frequency, mean and standard 
deviation values. 
 The research has found that most samples are males, age between 41 – 50 years old, 
married, agriculturists, and monthly income between 5,000 – 10,000 baht. The People’s 
satisfaction (against social development role) of the community leader was totally in a high level 
with 3.79 of the means and 0.45 of the standard deviation values. 
 The problems and obstacles of this study were  that, the community leader (is lack of 
knowledge and experience, and budget in proceeding community development. Furthermore 
people in the community didn’t participate the development activities or lack of unity. 
 

 


