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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัด 

การเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตสาขาสังคมศึกษา จ�านวน 

๗๓ รูป/คน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถาม ซึง่เป็นแบบวดัชนดิมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ๕ อันดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้กับนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา และได้รับ

แบบสอบถามตอบกลบั จ�านวน ๗๓ ฉบับ ผลการวจัิยพบว่า ๑. ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของนสิติสาขา

วิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านอาจารย์ 

ผู้สอน อยู่ในระดับมาก ( x  = ๓.๙๘) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๓)  

ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( x  = ๓.๕๓) และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก  

( x = ๓.๘๗) ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียน 

การสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ�าแนกตามสถานภาพ  

และจ�าแนกตามอาย ุไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ เมือ่จ�าแนกตามระดบัชัน้ทีศ่กึษา 

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน พบว่า ควรส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนในการท�าวิจัย ผลิตหนังสือ ต�าราเรียน 

หรือท�าผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการ

ให้บริการ เจ้าหน้าที่ควรดูแลเอาใจใส่ต่อการให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม มีอัธยาศัยดี และควร
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อบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพ่ิมบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จัดท�า 

ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น สื่ออุปกรณ์การเรียน

การสอนควรมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ และควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

การใช้งานอยู่เป็นประจ�า เพิ่มระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั้งอาคาร ไม่ควรมีข้อจ�ากัดการ 

เข้าถึงระบบสัญญาณต่างๆ และดูแลรักษาอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน�้า ให้สะอาดอยู่เสมอ  

ซ่อมบ�ารุงระบบปรับอากาศ และห้องน�้าที่ช�ารุดให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา

 ค�ำส�ำคัญ : ความคิดเห็น, สาขาวิชาสังคมศึกษา, การจัดการเรียนการสอน, วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

ABSTRACT
 This research was have the purpose to The Opinion of Students towards Teaching 

Approach of Social Studies Section, Buddhasothorn Buddhist College, Mahachulalongkorn 

rajavidyalaya University. For compared the opinions of the students in the field of social 

studies teaching. and to studied the suggestions about the development of teaching and 

learning The population in this studied. Students in social studies 73 people was used in 

the questionnaire, which is a measure of the scale (Rating Scale) 5 ranked data was 

collected by sending questionnaires to students in social studies. And received questionnaire 

responses of 73 copies. The results showed that : 1. The analysis of Student Programs for 

teaching social studies. Buddhasothorn Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University. Overall found at a high level (  = 3.81) when the criterion. The instructor  

at a high level (  = 3.98) in the service of the staff at a high level (  = 3.83) and audio 

visual equipment at a high level (  = 3.53) and the facilities at a high level (  = 3.87).  

2. The comparison of students’ opinions on the subject of social studies teaching at 

Buddhasothorn Buddhist College, Mahachulalongkorn rajavidyalaya University. When 

analyze by status and age threr was no difference of statistical the significant at the .05 

level. When classified by grade levels showed that there was a differented of statistical 

the significant at the .05 level. 3. The suggestions on improving teaching and learning. 

Buddhasothorn Buddhist College, Mahachulalongkorn rajavidyalaya University found that 

college should support teachers to do research, publish books, textbooks or academic 

performance for to enhance teachers to specialize more. As part of the service  

The authorities should take care to provide service with a courteous good-natured and 
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should develop the capacity to serve all the time. News releases and additional information 

were prepared to receive comments box. Complaints Students have an opportunity to 

comment. Teaching materials should be maintained in usable condition as usual and 

should be checked regularly for efficiency. Should be add Internet System to cover the 

entire building. There should be no restriction of access to the various systems. Maintenance 

of buildings such as classrooms, bathrooms for cleaning alway. Maintenance of air 

conditioning systems and the bathroom was damaged in a condition that can be activated 

at any time. 

 Keyword : The Opinion, Social Studies Section, The Teaching and Learning,   

             Buddhasothorn Buddhist College

๑. บทน�ำ
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ถือว่า

เป็นกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง แนวคิดของการปฏิรูปการเรียนรู้ก�าหนดไว้ 

ในหมวดที่ ๔ แนวทางการจัดการศึกษามาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการ

เรียนรูไ้ด้ ก�าหนดสาระส�าคญัให้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ อาท ิการจัดเนือ้หาสาระ

และกจิกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนโดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล 

การฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุต์ความรูม้าใช้เพือ่ป้องกนั

และแก้ปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ

อ�านวยความสะดวกเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวจิยัเป็นสว่นหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง

วิทยาการประเภทต่างๆ
1

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ท่ีพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็น

สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวชิาช้ันสงู ส�าหรบัพระภกิษสุามเณรและคฤหสัถ์ท่ัวไป มหาวิทยาลยัมปีณธิาน

อันมั่นคงในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านต่างๆ ท่ีมีคุณค่าต่อมวลมนุษย์มุ่งม่ันในการท�าหน้าท่ี

 1
 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�านักงาน. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิก, ๒๕๔๕), หน้า ๘.
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ให้การศึกษา ค้นคว้า วจัิย แสวงหาความรูเ้กีย่วกับวชิาการทางพระพทุธศาสนาและประยกุต์เข้ากบัศาสตร์

สาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา เพื่อน�าไปสู่

ความเป็นเลิศทางวชิาการและความเป็นสากล อกีทัง้จะท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งให้บริการความรู้เกีย่วกับวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดการพัฒนามวลมนุษย์ สังคมและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2

 สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เป็นหลักสูตรที่มีความเชื่อว่าบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ 

มีจิตวิทยาของความเป็นครู และจิตส�านึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

บนพื้นฐานของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในสังคมศึกษา มีทักษะ

ด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี สามารถพัฒนารูปแบบการสอน 

และจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถน�าความรู้ทางสังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นผู้น�าด้านการสอนสังคมศึกษาที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม มีจิตอาสาในการ

ให้บริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

การผลติบณัฑติให้มคีณุลกัษณะดงักล่าว จ�าเป็นต้องมกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ สมัพนัธ์กนั

และส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ จึงท�าให้บัณฑิตที่ผลิตออกมาสู่สังคมเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้ที่

สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ต้องมีความ

พร้อมในด้านต่างๆ จะน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับหนึ่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ดังนั้นการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเป็นไปในทศิทางทีถ่กูต้อง จงึต้องอาศยัผลการวจิยัมาใช้สนบัสนนุ 

 จากความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชา

สงัคมศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอน วทิยาลยัสงฆ์พุทธโสธร มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
  การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ มุง่ส�ารวจความคิดเหน็ของนสิติสาขาวชิาสังคมศกึษาต่อการ

จดัการเรยีนการสอน วทิยาลยัสงฆ์พทุธโสธร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โดยมรีายละเอยีด

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

 2
 กลุ่มงานทะเบียน ส�านักงานวิชาการ, คู่มือรับสมัครนิสิต ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘, วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘, หน้า ๖.
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 ๒.๑ รูปแบบกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ มุง่ส�ารวจความคิดเหน็ของนสิติสาขาวชิาสังคมศกึษาต่อการ

จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ นิสิตสาขา

วชิาสงัคมศกึษา ชัน้ปีที ่๑-๕ ทีศ่กึษาอยูใ่นวทิยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย

 ๒.๒ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นปีที่ 

๑-๕ ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการน�าจ�านวนนิสิตในแต่ละระดับชั้นมาเรียง

ล�าดับก�าหนดหมายเลข แล้วท�าการจับฉลากทีละใบและบันทึกไว้ แล้วน�ากลับลงกล่องอีก จนได้จ�านวน

เท่ากับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จ�านวน (๗๓ รูป/คน ตามตารางก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % ของเครจซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan)
3
 ดังนี้ 

นิสิตชั้นปีที่ ๑ ประชากร ๒๔ รูป/คน นิสิตชั้นปีที่ ๒ ประชากร ๑๙ รูป/คน นิสิตชั้นปีที่ ๓ ประชากร  

๑๗ รปู นสิติชัน้ปีที ่๔ ประชากร ๑๒ รปู และนสิติชัน้ปีที ่๕ ประชากร ๑๘ รูป รวมประชากร ๙๐ รูป/คน 

ได้กลุ่มตัวอย่าง ๗๓ รูป/คน

 ๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามระดับความคดิเหน็ของนสิิตสาขาวชิาสังคมศกึษาต่อการ

จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส�าหรับนิสิต  

ต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ทั้ง ๔ ด้าน จ�านวน ๔๖ ข้อ แบบสอบถามระดับ

ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน มี ๓ ตอน ดังนี้

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) ซึ่งเป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย สถานภาพ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา 

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียน 

การสอน จ�านวน ๔๖ ข้อ สอบถามความคดิเหน็ของนสิิตสาขาวชิาสังคมศกึษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ ด้าน คือ 

  ๑. ด้านอาจารย์ผู้สอน   ๒. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

  ๓. ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์  ๔. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

 เป็นค�าถามลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ให้เลือกตอบตามที่ผู้วิจัยก�าหนด  

โดยกาเครื่องหมาย (√) ในช่องที่ก�าหนด โดยใช้สเกลการวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น  

๕ ช่วง คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด

 3
 ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ ด้วย spss, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

บ.วี.อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๕๑.
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 ตอนที ่ ๓ ข้อเสนอแนะของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ ์

พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะของ 

นสิติสาขาวชิาสงัคมศึกษา ในเร่ืองเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน วทิยาลยัสงฆ์พทุธโสธร มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทัง้ ๔ ด้าน

๓. ผลกำรวิจัย
 ผลการส�ารวจความคดิเหน็ของนสิติสาขาวชิาสงัคมศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอน วทิยาลยัสงฆ์

พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้

 ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

วทิยาลยัสงฆ์พทุธโสธร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อยูใ่นระดบัมาก (Χ = ๓.๙๘) ส่วนใหญ่

มีการเอาใจใส่จริงจังต่อการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัย  

(Χ = ๔.๐๕) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการ

จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก 

(Χ =๓.๘๓) ส่วนใหญ่มีการให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และอัธยาศัยดี ( Χ  =๓.๙๓) ด้านสื่อ 

โสตทศันปูกรณ์ พบว่า ความคดิเห็นของนสิติสาขาวชิาสังคมศกึษาต่อการจัดการเรียนการสอน วทิยาลัยสงฆ์

พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Χ =๓.๕๓) ส่วนใหญ่มีห้องเรียน 

มีสื่อการเรียนการสอน อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา(Χ =๓.๗๑) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Χ =๓.๘๗) ส่วนใหญ่มีขนาดของห้องเรียน

เหมาะสมกับจ�านวนนิสิต (Χ =๔.๑๘) ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียน 

การสอน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวม พบว่า อยู่ใน

ระดับมาก (Χ =๓.๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

อันดับหนึ่ง ด้านอาจารย์ผู้สอน (Χ =๓.๙๘) อันดับสอง ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก(Χ =๓.๘๗) อันดับสาม 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Χ =๓.๘๓) และด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (Χ =๓.๕๓) ตามล�าดับ

๔. อภิปรำยผล
 ในการวิจัยความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ์

พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายผล ๔ ด้าน ดังนี้ 

  ๑. ด้านอาจารย์ผู้สอน   ๒. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

  ๓. ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์  ๔. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 
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 พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาแต่ละด้าน พบว่า ความคดิเหน็ของนสิติสาขา

วิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัยสงฆ์

ด�าเนนิการจดัการศกึษาโดยยดึหลกัการการประกันคณุภาพการศกึษา ประชมุวางแผนในการจัดการเรียน

การสอน เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเรียนการสอน และการใช้บริการ มีการส่งเสริมพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากรในด้านต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ

คณะกรรมการด�าเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย
4
 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น

ของนักศึกษาปริญญาโทท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัเชยีงราย ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษาปรญิญาโท มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน

การสอนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม  

และรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุมพร บุญราช
5
 ได้ศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก

 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนสิติสาขาวิชาสังคมศกึษาต่อการจัดการเรียนการสอน วทิยาลัย

สงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ�าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและ 

รายด้าน พบว่า นิสติสาขาวชิาสงัคมศกึษาทีม่สีถานภาพต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า วทิยาลยัสงฆ์มกีระบวนการถ่ายทอดความรูใ้ห้นสิติเกดิประสบการณ์การเรยีนรูอ้ย่างมจีดุมุง่หมาย 

โดยมีหลกัสูตรเป็นกรอบก�าหนดการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้จงึท�าให้นสิติมคีวามคิดเหน็ไม่แตกต่างกนั 

จ�าแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า นสิิตสาขาวชิาสังคมศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็

ต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัยสงฆ์มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน  

จงึท�าให้นิสติมีความคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั จ�าแนกตามระดบัชัน้ทีศ่กึษา โดยภาพรวม พบว่า นสิติสาขาวชิา

สังคมศึกษาที่มีระดับชั้นที่ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นิสิตอาจจะมี 

  4
 คณะกรรมการด�าเนนิงานการวจิยัสาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัเชยีงราย, “ความคดิเหน็ของนกัศกึษา

ปรญิญาโททีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัเชยีงราย” 
รำยงำนวิจัย, (มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๖), บทคัดย่อ.
  5

 ชุมพร บุญราช, “ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
รฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรูณ์”, รำยงำนวจิยั, (มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์, ๒๕๕๕), บทคัดย่อ.
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ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีต่่างกนั ตามประสบการณ์ของแต่ละคน ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ คณะกรรมการด�าเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย
6
 โดยภาพรวม  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .๐๕

๕. ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆ ์

พทุธโสธร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โดยรวม ผูบ้รหิาร และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรพฒันาการ

จดัการเรยีนการสอนให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป ดงันีค้อื ควรส่งเสรมิสนบัสนนุอาจารย์ผูส้อนในการท�าวจิยั ผลติหนงัสอื 

ต�าราเรียน หรือท�าผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่ควรดูแลเอาใจใส่ต่อการให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีอัธยาศัยดี และควรอบรมพัฒนา

ศักยภาพการให้บริการอย่างสม�่าเสมอ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และจัดท�าตู้รับฟัง 

ความคดิเหน็ ข้อร้องเรยีนต่างๆ เพือ่เปิดโอกาสให้นสิติได้แสดงความคดิเหน็ ควรมกีารดูแลรกัษาสือ่อปุกรณ์

การเรียนการสอน ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานอยู่เป็นประจ�า เพ่ิมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้

ครอบคลุมทั้งอาคาร สามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างทั่วถึง และดูแลรักษาอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน 

ห้องน�้า ให้สะอาดอยู่สม�่าเสมอ ซ่อมบ�ารุงระบบปรับอากาศ และห้องน�้าที่ช�ารุดให้อยู่ในสภาพการใช้งาน

ได้ตามปกติ 

 
6
 อ้างแล้ว, คณะกรรมการด�าเนินงานการวิจัยสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย, “ความคิดเห็น

ของนักศึกษาปริญญาโทท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดเชียงราย”, บทคัดย่อ. 
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