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ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี 
ที่เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 - 2559 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

Student’s Satisfaction toward the Lecture Taught by Prof. (Honorary) Dr. 
Ananta Rusmee on the Subject of Political Science Research Methodology 
1 and 2, Academic Year of 2015-2016, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Chaiyaphum Buddhist College

 1* อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ และอำจำรย์สำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

อนันต์ รัศมี 1*

Ananta Rusmee 1*

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษำควำมพงึพอใจของนกัศกึษำในกำรสอนของ ศ.(เกยีรติคณุ) ดร.อนนัต์ 

รศัมทีีเ่รยีนวชิำระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 2) ศึกษำระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัย

สงฆ์ชัยภูมิ 3) เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง เพศ อำยุ และอำชีพ ของนักศึกษำในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) 

ดร.อนนัต์ รศัม ีทีเ่รยีนวชิำระเบยีบวธีิวจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ 

รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 4) ศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 

ในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-

2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย รวมทั้งสิ้น 68 รูป/คน 

เป็นบรรพชิต 11 รูป คฤหัสถ์ 57 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล 

คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำ t-test ค่ำ F-test และค่ำควำมแปรปรวน 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) บุคลิกลักษณะของครูผู้สอน กำรเตรียมกำรสอน และกำรจัดช้ันและกำรปกครองช้ัน  

โดยภำพรวมทั้ง 3 ด้ำนมีควำมพึงพอใจ ระดับมำก 2) กำรเปรียบเทียบระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง อำยุ และอำชีพ 

ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดช้ันและกำรปกครองช้ัน มีควำมพึงพอใจ

ระดับมำก 3) ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระหว่ำงกลุ่มและภำยในกลุ่มต่อควำมพึงพอใจของนักศึกษำอย่ำงน้อย 

1 กลุ่ม มีควำมแปรปรวนแตกต่ำงไปจำกกลุ่มอื่น sig = 0.47 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลกำรแสดง 

ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  สรปุเรยีงลสำดบัจำกมำกไปหำน้อย คอื สอนได้ดมีำกเหมำะสมด ีไม่มข้ีอบกพร่อง

ที่จะต้องปรับปรุง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ มีกิจกรรมมำกและมีผลกระทบ 

กับกำรเรียนกำรสอนทสำให้มีเวลำเรียนไม่เพียงพอ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้เข้ำใจทั่วถึงเพรำะพื้นฐำนของนักศึกษำ 

แตกต่ำงกัน สอนได้น่ำสนใจ มีควำมรู้ควำมสำมำรถดี ควรเพ่ิมช่ัวโมงสอนให้มำกกว่ำน้ี กำรให้ควำมรู้ของอำจำรย ์

ดีมำก ผู้เรียนบำงคนไม่ตรงต่อเวลำ และมีควำมรับผิดชอบน้อย ครู-อำจำรย์ ควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้

ค�าส�าคัญ : ควำมพึงพอใจ กำรเรียนกำรสอน วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2
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Abstract

 The aim of this research were to 1) examine the obtained satisfaction levels among the students who attended the 

class of Political Science and Research Methodology in 1 and 2 taught by Professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee in 

the academic year of 2015-2016, at the Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaiphum Buddhist College, 2) 

study students’ satisfaction level toward the lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject 

of political science research methodology 1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Chaiphum Buddhist College, 3) compare the difference between sex, age and occupation of students’ 

satisfaction level toward the lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject of political 

science research methodology 1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

Chaiphum Buddhist College and 4) study on the problem and others suggestions students’ satisfaction level toward the 

lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject of political science research methodology 

1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaiphum Buddhist College. 

The population in the study was in total of 68 people including sex – monks 11 persons (16.18%) male 36 persons 

(52.94%) female 21 persons (30.18%) age – 20-30 years 2 persons (2.94%) 31-35 years 7 persons (10.29%) 36-40 

years 7 persons (10.29%) 41-45 years 34 persons (50.00%) 46 years above 18 persons (26.48%) occupation – civil 

servant 20 persons (29.41%) personnel business 21 persons (30.89%) 3 persons (4.44%) official government 10 

persons (14.70%) government organization 3 persons (4.40%) monks 11 persons (16.18%) and 57 laymen. A 

questionnaire was used to collect and gather the data and information. The used statistics to analyze all data were 

percentage, mean, and standard derviation. In addition, T-test and F- test were also used in some part of research. 

 The finding showed that the students’ level of satisfaction towards the teaching by Professor (Honorary) 

Dr. Ananta Rusmee were as follows ; 1) In terms of the lecturer’s characteristics, his teaching preparation and 

readiness, and the academic level management as well as the academic level governance, the overall picture show a 

high satisfaction level. 2) When compared the results obtained from male students and those from female students, 

age, and occupations, the satisfaction level is high on all of the 3 aspects - the lecturer’s characteristics, his teaching 

preparation and readiness, and the academic level management as well as the academic level governance. 3) The 

variance among the groups as well as that within a group illustrated that at least 1 group had different level of 

variance compared with the other groups-sig = 0.47, statistical significance at 0.05. 4) As seen from the opinions 

and other suggestions given by the students based on the score levels (from maximum to minimum)–firstly, the 

lecturer taught professionally and with no flaw, the university held many activities which impacted to the academic 

activities in class, the lecturer should focus on making sure that all students understood thoroughly as each of them 

came from different background, the teaching method was captivating and could trigger the students’ attention, the 

lecturer was knowledgeable on what he taught, extra teaching hours should be added, how the lecture taught was 

fascinating, some students arrived class late and were lack of responsibility. 

Keywords : satisfaction, lecture taught, political science research methodology 1 and 2 subject
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บทน�า

 กำรเรียนและกำรสอนเป็นคสำที่มักใช้คู่กันเรียก

รวมกันว่ำ “กำรเรียนกำรสอน” ทั้งนี้คสำทั้งสองมีควำม

สมัพนัธ์กนั ทัง้กำรสอนและกำรเรยีนต่ำงเป็นกระบวนกำร 

ที่เกี่ยวเนื่องกัน กำรสอนเป็นกำรตั้งใจกระทสำให้เกิด

กำรเรียนรู้ และกำรสอนที่ดีย่อมทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ 

ได้ดี ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบำทสสำคัญในกำรทสำให้ผู้เรียน

เกดิกำรเรยีนรู ้ผูส้อนทีด่สีอนอย่ำงมหีลกักำร มคีวำมรูแ้ละ

มทีกัษะจะช่วยให้ผูเ้รยีนเรยีนอย่ำงมคีวำมหมำย มคีณุค่ำ

เป็นกำรประหยัดเวลำและป้องกันกำรสูญเปล่ำ ดังน้ัน 

ผูส้อนจงึควรมคีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบักำรเรยีนกำรสอน 

ทั้งในด้ำนควำมหมำยลักษณะองค์ประกอบ หลักกำร

สอน หลักกำรเรียนรู้ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

หลกักำรสอนกบัหลกักำรเรยีนรู ้ตลอดจนควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงหลักกำรสอนกับหลักกำรเรียนรู้ เพื่อจะได้นสำ

ไปปฏิบัติ ทสำให้กำรสอนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

[1] บุคคลโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเข้ำใจว่ำ กำรสอน  

คอื กำรถ่ำยทอดเนือ้หำวชิำ โดยใช้วธิบีอกให้ทสำ ให้จสำ ให้จด 

และนสำไปท่องจสำ เพื่อทสำกำรสอนต่อไป แต่ในแวดวง

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำจะเข้ำใจว่ำกำรสอนมิได้

หมำยถึง กำรบอกให้ทสำ ให้จสำ ให้จด แต่เพียงอย่ำงเดียว 

กำรสอนมีควำมหมำยลึกซ้ึงกว่ำน้ัน กล่ำวคือวิธีกำรใด 

ก็ตำมที่ครูนสำมำใช้เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู ้  

เรียกได้ว่ำเป็นกำรสอนทั้งสิ้น [2]

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นระบบหน่ึงท่ีเป็น

ส่วนย่อยในส่วนหนึ่งของระบบกำรศึกษำ หรือระบบ

โรงเรียน ซึ่งมีควำมเก่ียวพันซ่ึงกันและกัน ส่วนที่

สสำคัญคือ กระบวนกำรเรียนกำรสอนผู้สอนและผู้เรียน 

กำรสอนจะมีประสิทธิภำพมำกเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ

ควำมสัมพันธ์ของส่วนหน่ึงในระบบ กำรตรวจสอบ

ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนจะทสำได้โดยกำร

ประเมินผล และเมื่อผลที่ออกมำยังมีควำมบกพร่องจึง

จะต้องไปปรับปรุงส่วนประกอบต่ำง ๆ ต่อไป [3]

 กำรสอนและกำรเรยีนรูม้คีวำมเกีย่วข้องสมัพนัธ์

กันกำรสอน คือ กระบวนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง 

ผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตำมจุดประสงค์ที่กสำหนดไว้ กำรเรียนรู้ คือ 

กระบวนกำรที่ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อันเนื่องมำจำกประสบกำรณ์ เป้ำหมำยของกำรสอน 

คือ กำรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี [4] ดังนั้น เพื่อ

ให้กำรสอนบรรลุตำมเป้ำหมำย ผู้สอนต้องจัดกำรสอน

อย่ำงมีกระบวนกำรและให้ครบองค์ประกอบของกำร

สอน อันได้แก่ กำรตั้งจุดประสงค์กำรสอน กำรกสำหนด

เนื้อหำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกำรใช้สื่อ 

กำรสอน และกำรวัดผลประเมินผลผล นอกจำกนี้ผู้สอน

ควรได้คสำนงึถงึหลกัพืน้ฐำนในกำรสอน ลกัษณะกำรสอน 

ที่ดี และปัจจัยส่งเสริมกำรเรียนรู ้ตลอดจนรู ้จักใช้ 

หลักกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักกำรเรียนรู ้ ก็จะ 

ช่วยให้กำรเรียนกำรสอนประสบผลสสำเร็จได้ตำม 

จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร [5]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมีที่เรียนวิชำ

ระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-

2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยั

สงฆ์ชัยภูมิ

 2. เพือ่ศกึษำระดบัควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ

ในกำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 

2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ

 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 

เพศ อำยุ และอำชีพ ของนักศึกษำในกำรสอนของ  

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบวิธี

วิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 

มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยัสงฆ์ 

ชัยภูมิ

 4. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่น ๆ เก่ียวกับควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอน

ของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบ

วิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 
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มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยัสงฆ์

ชัยภูมิ

วิธีด�าเนินการวิจัย

  ประชากร

 ผูว้จิยัใช้ประชำกรท่ีเป็นนักศกึษำระดับปริญญำตรี  

วิชำเอกรัฐศำสตร์ ที่ เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำง

รัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 จสำนน 68 

รูป/คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย  เ ป ็ น

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 

2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้นจสำนวน 1 ฉบับ 

ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

 ต อ น ท่ี  1  เ ป ็ น ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถำม มี 3 ข้อ คือ 1) เพศ 2) อำยุ 3) อำชีพ

 ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 

มี 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน มี 10 

ข้อย่อย (1) กำรแต่งกำยเรียบร้อยถูกต้อง (2) บุคลิกภำพ

คล่องแคล่วมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง และเหมำะสมกับ

กำรเป็นครู (3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำที่สอน  

(4) ยิม้แย้มแจ่มใสมอีำรมณ์ขนั และมัน่คงในอำรมณ์ (5) 

มปีฏภิำณไหวพรบิในกำรแก้ไขปัญหำ (6) มคีวำมรบัผดิ

ชอบสูง ตรงต่อเวลำ (7) มีระเบียบวินัย วำงตัวเหมำะสม 

(8) มมีนษุยสัมพนัธ์ทีด่แีละยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของ

ผู้อื่น (9) ใช้ภำษำได้ถูกต้องชัดเจน (10) สนใจผู้เรียนได้

ทัว่ถงึ 2) ด้ำนกำรเตรยีมกำรสอน ม ี10 ข้อย่อย (1) เตรยีม

กำรสอนล่วงหน้ำ (มีโครงกำรสอน) (2) เตรียมเอกสำร

ประกอบกำรสอนได้ดี (3) กสำหนดกิจกรรมกำรสอนได้

สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและเน้ือเรื่อง (4) กสำหนด

วธิกีำรวดัผลครบถ้วนตำมจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม (5) 

เนื้อหำเหมำะสมกับเวลำที่กสำหนดไว้ (6) เขียนภำษำได้

ถูกต้องทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (7) มีกำรนสำเข้ำ

สู่บทเรียนได้ดี (8) สอนได้น่ำสนใจ เสียงดังชัดเจน (9) 

ใช้อุปกรณ์กำรสอนได้เหมำะสม (10) มีวิธีกำรสรุปผล 

กำรเรียนได้ดี 3) ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครองชั้น (1)  

จัดช้ันเรียนได้เหมำะสมกับสภำพห้องเรียน (2) ดูแล

ควำมสะอำดของห้องเรยีนและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีน 

(3) ควบคมุชัน้เรยีนได้ด ี(4) ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม 

ในบรรยำกำศของห้องเรียน (5) มีควำมเข้ำใจผู้เรียน 

ได้ดี (6) มีควำมสนใจผู้เรียนทั่วทุกคน (7) เป็นกันเอง

กับผู้เรียน (8) ไม่เคร่งเครียดและรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบำ  

(9) ตรวจเช็คช่ือทุกครั้งที่ทสำกำรสอนจบ (10) มีกำร 

มอบหมำยงำนล่วงหน้ำได้ดี

 ตอนที ่3 เป็นควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

ที่ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ในขณะทสำกำรสอนตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 

ที่เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 สำขำ

วชิำรฐัศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ รวมประชำกรทั้งสิ้น 81 รูป/คน  

และได้แบบสอบถำมคนื 68 รปู/คน คดิเป็นร้อยละ 83.95 

ตำมลสำดับ

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นสำแบบสอบถำม

ที่เก็บและรวบรวมข้อมูลได้จสำนวน 68 ฉบับ แล้ว

นสำไปวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS  

for Windows (Statistical Package for the Social  

S c i e n c e  f o r  W i n d o w s )  ต ำ ม ลส ำ ดั บ ต ่ อ ไ ป นี้  

1) แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

นสำไปหำร้อยละ (Percentage) 2) แบบสอบถำม 

เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน นสำไปคสำนวณ 

หำค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 3) แบบสอบถำม

เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน นสำไปคสำนวณ 

หำค่ำ t-test และ F-test ระหว่ำง เพศ อำยุและอำชีพ  

4) แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน 

นสำไปคสำนวณหำค่ำควำมแปรปรวนระหว่ำงกลุ่มและ

ภำยในกลุ่ม

 \
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สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำ 

ระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-

2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยั

สงฆ์ชัยภูมิ ผู้วิจัยเสนอผลและสรุปผลดังนี้

 1. นกัศกึษำจสำนวน 68 รปู/คน มผีลกำรประเมนิ

ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1) เพศ - พระภิกษุ/สำมเณร 11 รูป/คน (16.18%) ชำย 

36 คน (25.94%) หญิง 21 คน (30.88%) 2) อำยุ 20-30 ปี 

2 คน (2.94%) 31-35 ปี 7 คน (10.29%) 36-40 ปี 7 คน 

(10.29%) 41-45 ปี 34 คน (50.00%) 46 ปี ขึ้นไป 18 คน 

(26.48%) 3) อำชพี รบัรำชกำร 20 คน (29.41 %) T\ธรุกจิ

ส่วนตัว 21 คน (30.89 %) ไม่ได้ประกอบอำชีพ 3 คน 

(4.41%) พนกังำนรำชกำร 10 คน (14.70 %) รฐัวสิำหกจิ 

3 คน (4.40%) นักบวช 11 คน (16.18 %)

 ตอนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักำรเรยีนกำรสอน ดงันี ้1) 

ด้ำนบคุลกิลกัษณะของครผููส้อน จสำนวน 10 ข้อย่อย โดย

ภำพรวมมคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก 2) ด้ำนกำรเตรยีม

กำรสอน จสำนวน 10 ข้อย่อย มีโดยภำพรวมมีควำมพึง

พอใจในระดับมำก 3) ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครอง

ชั้น จสำนวน 10 ข้อย่อย โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก 

  2. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 

มำตรฐำนระหว่ำง เพศชำยและเพศหญิง ด้ำนบุคลิก 

ลักษณะของครูผู ้สอน โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ 

ในระดับมำก ที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ 0.05

  3. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง เพศชำยและเพศหญิงด้ำนกำรเตรียม 

กำรสอน โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  

ที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  4. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครองชั้น โดยภำพ

รวมมคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก ทีไ่ม่แตกต่ำงกนัอย่ำง

มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

 5. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง อำยุ โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ

ระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของคร ู

ผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดชั้นและ

กำรปกครองชั้น ที่มีค่ำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  6. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง อำชีพ โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ 

ระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของ 

ครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดชั้น 

และกำรปกครองชั้นที่มีค ่ำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  7. ก ำ ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ค ว ำ ม

แปรปรวนระหว่ำงกลุ ่มและภำยในกลุ ่มต่อควำม 

พึงพอใจของนักศึกษำ ด ้ ำนบุคลิกลักษณะของ 

ครูผู้สอนSS = 7.290, MS.236, .099, F2.399, sig.047 

ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน SS = 10.541, MS.234, .151, 

F1.550, sig.188 และด้ำนกำรจดัช้ันและกำรปกครองช้ัน 

SS = 10.432, MS.097, .160, F.060, sig.696 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 จำกกำรตอบแบบสอบถำมของนักศึกษำใน 

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ทั้ง 3 ด้ำน 

คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียม 

กำรสอน และด้ำนกำรจดัชัน้และกำรปกครองชัน้ มค่ีำเฉลีย่ 

โดยภำพรวมระดับมำก ผู้สอนควรปรับปรุงและแก้ไข

กำรเรียนกำรสอน ให้อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก

ที่สุดโดยแต่ละด้ำนนั้นจะปรับปรุงในด้ำนใดบ้ำง

 1.  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ควรทสำกำรวิจัยเรื่อง “สมรรถภำพ

ด้ำนกำรสอนของอำจำรย์ทั้งสองคณะ คือ คณะพุทธ

ศำสนำ และคณะสังคมศำสตร์”

 2. ควรทสำกำรวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัทีส่่งผลต่อควำม

พึงพอใจในกำรสอนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ

ลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ”
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 3. ควรทสำกำรวิจัยเรื่อง “ควำมพึงพอใจในกำร

เรียนกำรสอนของนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ

รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ”

เอกสารอ้างอิง
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