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ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวุรรณภมูทิีม่ต่ีอการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวชิาคณิตศาสตร์
The Satisfaction of Students in RajaMangala University of Technology 

SuvarnaBhumi on Learning the Intensive Preparation in Mathematics
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บทคดัย่อ

	 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่ีมีต่อการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์จ�าแนกตามเพศ	 สาขา	 คณะ	

และศูนย์พื้นที่	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2553	จ�านวน	306	

คน	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าความถี่	

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		การทดสอบที	(Independent	Two	Sample		t-test)	การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-way	ANOVA)	และการทดสอบด้วยสถิติ	Welch	ผลการวิจัย	พบว่า	นักศึกษา

มีความพึงพอใจต่อการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน	

พบว่า		อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	เรยีงตามอันดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	คอื	ด้านผูส้อน	ด้านสือ่การเรยีนการสอน	

ด้านการวัดผลและประเมินผล	ด้านประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ	และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	และเมื่อเปรียบ

เทยีบความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์	พบว่า	นกัศกึษาท่ีมีเพศ	สาขา	

คณะ	 และศูนย์พื้นท่ีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ:	การเรียนการสอนปรับพื้นฐาน	การปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
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Abstract

	 This	research	aimed	to	study	and	compare	satisfaction	of	students	in	RajaMangala	Univer-

sity	of	Technology	SuvarnaBhumi	on	learning	the	intensive	preparation	in	mathematics,	classified	by	

gender,	major,	faculty	and	center.	The	sample	consisted	of	306	undergraduate	students	in	academic	

year	2010.	Questionnaires	were	utilized	 for	collecting	data	and	The	data	analysis	used	Frequency,	

Percentage,	Mean,	Standard	Deviation,	Independent	Two	Sample	t-test,	One-way	ANOVA	and	Welch	

Statistic.	The	results	showed	that:	Students	have	overall	satisfaction	on	learning	the	intensive	prepara-

tion	 in	mathematics	at	 the	high	 level,	 descending	order	of	mean	were	 lecturer,	 Instruction	media,	

measurement	and	evaluation,	advantage	on	students	and	learning	activity.	After	compare	the	satisfac-

tion	on	learning	the	intensive	preparation		in	mathematics,	The	results	indicated	that	students	with	

differences	in	gender,	major,	faculty	and	center,	were	overall	satisfied	on	learning	the	intensive	prepara-

tion	in	mathematics,	the	statistical	significant	difference	at	.01	level.

Keywords:	Learning	the	Intensive	Preparation,	The	Intensive	Preparation	in	Mathematics

ความส�าคญัของปัญหาการวจิยั 
	 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส�าคัญ เพราะ

นอกจากจากจะเป็นพื้นฐานวิทยาการของแขนงต่างๆ	

แล้วยงัมส่ีวนสมัพนัธ์กับชวีติประจ�าวนัของมนษุย์ ไม่ว่า

จะเป็นกจิกรรมง่ายๆ	 เช่น	 ในเรือ่งการพดูเวลา	 รายรบั	

–	 รายจ่ายเงนิ	การชัง่	 การตวงและการวัด	การซือ้ขาย	

การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับ

คณติศาสตร์ทัง้สิน้ และยังเป็นเคร่ืองมอืพืน้ฐานในการ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	 คณิตศาสตร์ยังมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อการ

พัฒนากระบวนการคิด	 กระบวนการแก ้ป ัญหา	

กระบวนการให ้ เหตุผล	 กระบวนการเชื่ อมโยง	

กระบวนการน�าเสนอ	 ตลอดจนการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของมนุษย์ จงึท�าให้เป็นคนคิดอย่างมเีหตผุล	

เป็นระบบ	ระเบียบ	มีแบบแผน	ท�าให้สามารถวิเคราะห์

ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ	ท�าให้คาดการณ์	

วางแผน	ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้อง คณติศาสตร์

จึงมีประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชวีติให้ดขีึน้	เพราะคณุภาพชวิีตท่ีดข้ึีนอยู่กับคณุภาพของ

การคิด	 หากประเทศใดมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเป็น

จ�านวนมากในด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ดีก็จะเป็นข้อ

บ่งชี้ว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ

ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับการศึกษาใน

สาขาคณติศาสตร์เป็นพเิศษ	(ศกัดา	บญุโต,	2544,	หน้า	

75) ฉะนั้นการพัฒนาก�าลังคนในประเทศให้มีความ

สามารถทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจนถึงขั้นสามารถน�าไป

ใช้ได้จริง	 จึงต้องท�าอย่างจริงจังเพื่อสร้างให้เด็กและ

เยาวชนรุน่ใหม่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างเตม็

ศกัยภาพของแต่ละบคุคล	ซึง่จะช่วยพฒันาให้เป็นมนษุย์

ทีส่มบรูณ์	มคีวามสมดลุทัง้ทางร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	

และอารมณ์	สามารถคดิเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น	และ

อยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ(กระทรวงศกึษาธกิาร,	 2545,	

หน้า	1-3)

	 ในปัจจุบันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตกต�่าอย่างน่าใจหาย เพราะ

นักเรียนไม่สามารถเรียงล�าดับความคิดอธิบายวิธีการ

วเิคราะห์ปัญหาและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาได้ จะเหน็

ได้จากคะแนนเฉลีย่กลุม่สาระคณติศาสตร์ระดบัประเทศ	

ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง เมื่อพิจารณาจากผลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน(O-NET)	ช่วง

ชัน้ที	่4	(มธัยมศกึษาปีที	่6)	เปรยีบเทยีบย้อนหลงั	2	ปี	

ในรายวชิาคณติศาสตร์	คะแนนเตม็	100	คะแนน	พบว่า	

ปีการศึกษา	 2551	 ได้	 36.08	 คะแนน	 จากผู้เข้าสอบ	

339,459	คน	และปีการศกึษา	2552	ได้	28.56	คะแนน	
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จากผู้เข้าสอบ	353,734		คน	(O-NET	ทุกระดบัลดฮวบใน

ระยะ	3	ปี	คณติ-วิทย์-องักฤษ	อาการหนกัสุด,	2554)	นัน่

หมายความว่า	 ความสามารถของนกัเรียนในเรือ่งการคดิ

ค�านวณ	ด้านคณติศาสตร์นัน้ยงัต้องได้รบัการพฒันาอย่าง

เร่งด่วน ปัญหาดงักล่าวอาจเป็นเพราะธรรมชาตขิองวิชา

คณติศาสตร์มเีนือ้หาในลกัษณะเป็นนามธรรม	เป็นตวัเลข	

และสญัลกัษณ์

	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิูได้

ตระหนกัถึงปัญหาและความส�าคัญของวชิาคณติศาสตร์	

ซึง่เป็นรากฐานของการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ	 ทัง้ทาง

สงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์	จงึจดัสอนปรบัพืน้ฐานวชิา

คณิตศาสตร์ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตร	ีเพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบันักศึกษา

โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้จัดท�าหลักสูตรการสอนปรับพื้นฐานวิชา

คณติศาสตร์ และจดัการสอนให้แก่นกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษา

ต่อหลกัสตูรปรญิญาตร	ี4	ปี	ทกุสาขาวิชาในทกุคณะ	ท�าให้

คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมิูทีมี่

ต ่อการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร ์ เพื่อน�า

สารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุง	 แก้ไข	 พัฒนาการ

จดัการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์ให้ดยีิง่

ขึน้ต่อไป

วตัถปุระสงค์ของการวจัิย
	 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการ

เรยีนการสอนปรับพืน้ฐานวิชาคณิตศาสตร์

	 2.	เพือ่เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สวุรรณภมูทีิม่ต่ีอการ

เรยีนการสอนปรับพืน้ฐานวิชาคณิตศาสตร์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม	ิปีการศกึษา	

2553 สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดการสุ่มแบบชั้นภูมิ	

(Stratified	 random	sampling)	 โดยใช้ศนูย์พืน้ทีเ่ป็นชัน้

ภมู(ิStrata) ก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางของ	Kre-

jcie	and	Morgan	ได้ขนาดตวัอย่าง	จ�านวน	306	คน	

	 2.	ตวัแปรท่ีใช้ในการวจิยั	

	 ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนการสอนปรับพื้น

ฐานวชิาคณติศาสตร์

	 ตวัแปรตาม	 คอื	 ความพงึพอใจของนกัศกึษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สวุรรณภมิูทีมี่ต่อการ

เรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวชิาคณิตศาสตร์	ประกอบด้วย	

5	ด้าน	ได้แก่		ด้านผู้สอน	ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	

ด้านสือ่การเรยีนการสอน	ด้านการวดัผลและประเมนิผล	

และด้านประโยชน์ทีน่กัศกึษาได้รบั

	 3.	ระยะเวลาในการด�าเนนิการวจิยั	

	 ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย	ระหว่างเดอืน

มถินุายน	2553	–	พฤษภาคม	2554	รวมระยะเวลา	12	

เดอืน

สมมตฐิานการวจิยั
	 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิูท่ีมีต่อการเรยีนการสอน

ปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์จ�าแนกตาม เพศ สาขา	

คณะ	และศนูย์พืน้ทีแ่ตกต่างกนั

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั
	 1. ท�าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการ

เรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และได้

สารสนเทศประกอบการพฒันา	ปรับปรงุ	แก้ไข	หลักสตูร	

ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความ

เหมาะสมต่อไป

	 2. เป ็นสารสนเทศประกอบการก�าหนด

นโยบายในการจัดการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานวิชา

คณิตศาสตร์ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสวุรรณภมูิ

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคดิ
	 ความหมายของความพงึพอใจ

						 ความพงึพอใจ	 (satisfaction)	 เป็นทัศนคตทิี่

ขอบเขตการวจัิย
	 1.	ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง

	 ประชากร	 คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตร	ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	

ปีการศกึษา	2553	จ�านวน	1,463	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้	การท่ีเรา

จะทราบว่า	บคุคลมีความพึงพอใจหรือไม่	สามารถสังเกต

โดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลบัซับซ้อน	จงึเป็นการยาก

ทีจ่ะวดัความพึงพอใจโดยตรง		แต่สามารถวัดได้โดยทาง

อ้อมจากการวดัความคดิเหน็ของบคุคลเหล่านัน้	และการ

แสดงความคิดเห็นนัน้จะต้องตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง	จงึ

จะสามารถวดัความพงึพอใจนัน้ได้	มผีูใ้ห้ความหมายของ

ความพงึพอใจไว้หลายท่านดงันี้

						 กาญจนา	อรุณสุขรุจ	ี(2546,	หน้า	5)	กล่าวว่า

ความพงึพอใจของมนษุย์เป็นการแสดงออกทางพฤตกิรรม

ทีเ่ป็นนามธรรม	 ไม่สามารถมองเห็นเป็นรปูร่างได้	 การที่

เราจะทราบว่า	 บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่	 สามารถ

สงัเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลบัซับซ้อน	และต้อง

มสีิง่เร้าทีต่รงต่อความต้องการของบคุคล	จงึจะท�าให้บคุคล

เกดิความพงึพอใจ ดังนัน้การสร้างสิง่เร้าจงึเป็นแรงจงูใจ

ของบุคคลนัน้ให้เกิดความพงึพอใจในงานน้ัน

						 ราชบณัฑิตยสถาน	 (2546,	 หน้า	 775)	 ได้ให้

ความหมายของค�าว่า	 ความพึงพอใจ	 หมายถึง	 พอใจ	

ชอบใจ

						 อทุยัพรรณ		สุดใจ	(2544,	หน้า	7)	ได้ให้ความ

หมายของความพงึพอใจไว้ว่า	เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติ

ของบคุคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึง่	 โดยอาจจะเป็นไปโดยเชงิ

ประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งส่ิงใดนั้น

เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ

					 	Wallerstein	(1971,	p.	256)	ให้ความหมาย

ของความพงึพอใจว่า	ความพงึพอใจ	หมายถึง	ความรู้สึก

ทีเ่กดิขึน้เมือ่ได้รบัผลส�าเรจ็ตามความมุง่หมายและอธบิาย

ว่า	 ความพงึพอใจเป็นขบวนการทางจติวิทยาไม่สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน	 แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามหีรือไม่ม	ี

จากการสงัเกตพฤตกิรรมของคนเท่านัน้	การทีจ่ะท�าให้คน

เกดิความพงึพอใจจะต้องศกึษาปัจจยัและองค์ประกอบที่

เป็นสาเหตขุองความพึงพอใจนัน้

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า	 ความพงึพอใจ

เป็นความรูสึ้กทีเ่กดิขึน้ข้างในจติใจของบคุคลทีมี่ต่อเรือ่ง

ใดเรือ่งหนึง่	ซึง่จะแสดงออกมาให้เหน็ว่าชอบใจมคีวามสขุ	

ในการด�าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน	 ความพงึพอใจ

เป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนท�างานที่ได้รับมอบ

หมายให้ประสบผลส�าเร็จ	 ดังนั้นถ้าการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดความพงึพอใจ	จะท�าให้ผูเ้รียน

ท�างานที่ได้รับมอบหมายหรือการปฏิบัติให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์	 	 ส�าหรับในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาความพึง

พอใจใน	5	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านผูส้อน	ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน	 ด้านสื่อการเรียนการสอน	 ด้านการ

วดัผลและประเมนิผล	และด้านประโยชน์ทีน่กัศกึษาได้รบั

งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง
	 ปาณติา	อาจวงษ์	(2552)	ได้ศึกษาเปรยีบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์	ความสามารถใน

การคดิวเิคราะห์	 และความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรู้

วชิาคณติศาสตร์	เรือ่ง บทประยกุต์	ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปีที5่ ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุ่ม	TAI	

กับ	การจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	ผลการวิจัย	พบ

ว่า	1)	ประสทิธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วย

กลุ่ม	TAI	 กับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	 มีค่า

เท่ากับ	84.26/83.47	และ	81.11/76.13	ตามล�าดบั	2)	ดชันี

ประสทิธผิลของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่	TAI	

และแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ	4MAT	มีค่าเท่ากับ	

.7549	และ	.6511	ตามล�าดบั	3)	นักเรยีนท่ีเรยีนโดยการจดั

กิจกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุ่ม	TAI	มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน	

สงูกว่า	 นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

4MAT แต่มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และความพึ

งพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนั	 โดยสรปุ	 การ

จัดกจิกรรมการเรยีนรู้ด้วยกลุ่ม	TAI	ช่วยเสรมิสร้างให้ผูเ้รยีน

เกดิการเรยีนรูด้้านผลสมัฤทธิส์งูกว่าการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูแ้บบ	4MAT	แต่สามารถพฒันาความสามารถในการ

คดิวิเคราะห์	และความพงึพอใจต่อกิจกรรมการเรยีนรูวิ้ชา

คณติศาสตร์ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ครผููส้อนควรเลอืกวธิสีอน

ท้ัง	 2	 วิธี	 ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของเน้ือหา

เพือ่พฒันาให้ผูเ้รยีนมีประสทิธภิาพ	และประสทิธิผลย่ิงข้ึน

	 วภิาวรรณ	สงิห์พริง้	 และคนอืน่ๆ	 (2549)	 ได้

ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเรยีนการสอนวชิา

พืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรีุผลการวจิยัพบว่า	 นกัศกึษามคีวามพงึ

พอใจในการเตรยีมพร้อมต่อการสอนวชิาบรรยายท่ีระดับ

มาก ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและ

คณุลักษณะผูส้อนท่ีระดบัปานกลาง	ความพงึพอใจต่อวิชา

ปฏิบัตกิารของวิชาพืน้ฐานท่ีระดบัมาก และนักศึกษาให้

ความเห็นเรือ่งความซ�า้ซ้อนของเน้ือหาวิชาพืน้ฐานคณะ
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วิทยาศาสตร์กับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่

ระดบัปานกลาง	โดยสรุปความพึงพอใจโดยรวมข้ึนอยูก่บั

การจดัการเรียนการสอนและคณุลกัษณะของผูส้อน	และ

เกรดเฉลีย่สะสมของนกัศึกษาอย่างมนียัส�าคญั	.05	

วธิดี�าเนินการวจิยั
	 การศึกษาความพึ งพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการ

เรยีนการสอนปรับพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์	เครือ่งมือทีใ่ช้

ในการวจิยั	 คอื	 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	

ระดบั	ท่ีพฒันาข้ึน	มข้ัีนตอนด�าเนนิการวิจยั	ดงันี้	

 การหาคณุภาพของเคร่ืองมอื	

	 1.	การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา	(content	

validity)	 โดยให้ผูท้รงคณุวุฒ	ิ จ�านวน	 3	 ท่านพจิารณา

ประเมินผลและน�ามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ	 ซึ่งมีค่า

ความตรงเชงิเนือ้หา(IOC)	อยู่ระหว่าง	.67-1.00	

	 2. การตรวจสอบหาค่าความเชือ่มัน่(Reliability)	

ของแบบสอบถาม	 โดยน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	

(Try	Out)	ท่ีมลีกัษณะคล้ายคลงึกับประชากร	จ�านวน	30	

คน	และน�ามาหาค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืด้วยการหา

ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา	(  -	Coeffiffiificient)	ตามวธิกีารของ
ครอนบาคพบว่า	ด้านผูส้อนมค่ีาความเช่ือมัน่	.9120	ด้าน

กจิกรรมการเรียนการสอนมค่ีาความเช่ือมัน่	 .7880	 ด้าน

สือ่การเรียนการสอนมค่ีาความเชือ่มัน่	 .8793	 ด้านการ

วดัผลและประเมนิผลมค่ีาความเชือ่มัน่	 .8706	 และด้าน

ประโยชน์ท่ีนกัศึกษาได้รับมค่ีาความเชือ่มัน่	.8525	รวมทัง้

ฉบบัมีค่าความเชือ่มัน่	.9606

การเกบ็รวบรวมข้อมลู
	 คณะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

การประสานงานไปทีส่าขาวชิาคณติศาสตร์ในแต่ละศนูย์

พื้นที่	 โดยส่งแบบสอบถาม	 จ�านวน	 306	 ฉบับ	 ได้รับ

แบบสอบถามทีส่มบรูณ์กลบัคนื	จ�านวน	296	ฉบบั	คดิเป็น

ร้อยละ	96.73

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 ซึ่งค�านวณค่าสถิติในการ

วเิคราะห์ข้อมลู	ดงันี้

	 1. สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ค่าความถี่	 (Fre-

quency)	 ค่าร้อยละ	 	 (Percentage)	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน		(	Standard		Deviation	)	

ส�าหรบัการแปลความหมายค่าเฉลี่ย	 ก�าหนดตามเกณฑ์

ของ	Best	(1981)	ดงัน้ี

ค่าเฉลีย่	 4.50	–	5.00	หมายถงึ	 	มคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ	

ค่าเฉลีย่	 3.50	–	4.49	หมายถงึ	 	มคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก		

ค่าเฉลีย่	 2.50	–	3.49	หมายถงึ	 	มคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัปานกลาง

ค่าเฉลีย่	 1.50	–	2.49	หมายถงึ	 	มคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัน้อย

ค่าเฉลีย่	 1.00	–	1.49	หมายถงึ	 	มคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัน้อยทีส่ดุ

	 2.	สถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าเฉลีย่	2	

กลุม่ด้วยการทดสอบท	ี(Independent	Two	Sample		t-

test)	 และทดสอบค่าเฉลีย่มากกว่า	 2	 กลุม่	 กรณคีวาม

แปรปรวนเท่ากันด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดยีว	(One-way	ANOVA)	เมือ่พบนยัส�าคญัทดสอบ

ต่อด้วยวธีิ	Scheffe	กรณคีวามแปรปรวนไม่เท่ากนัทดสอบ

ด้วยสถติิทดสอบ	Welch	เมือ่พบนยัส�าคญัทดสอบต่อด้วย

วธิ	ีGames-Howell	โดยทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเกีย่วกบั

ความความแปรปรวนด้วย	Levene	Statistic	ทัง้นีท้ดสอบ

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.01

ผลการวจิยั
	 1. แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ ่มตัวอย่าง	

จ�าแนกตาม	เพศ	สาขา	คณะ	และศนูย์พืน้ที	่มีรายละเอียด	

ดงันี้

	 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ�านวน	136	

คนคดิเป็นร้อยละ	45.95	สาขาวทิยาศาสตร์	จ�านวน	168	

คน	 คดิเป็นร้อยละ	 56.76	 สังกัดคณะบรหิารธุรกิจและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	 จ�านวน	 100	 คน	 คดิเป็นร้อยละ	

33.78	และสงักดัศนูย์สุพรรณบรีุ	จ�านวน	87	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	29.39		(ดงัแสดงในตาราง	1)

การวเิคราะห์ข้อมลู
	 คณะผูว้จิยัได้น�าข้อมลูทีไ่ด้จากกลุ่มตวัอย่างมา

ตรวจสอบความสมบรูณ์	 และท�าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
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 ตาราง 1

จํานวน รอยละลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐาน 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
นักศึกษา 

จํานวน รอยละ 

เพศ   

-  ชาย  133 44.93 

-  หญิง 136 45.95 

ไมตอบ 27 9.12 

รวม 296 100.00 

สาขา   

- วิทยาศาสตร 168 56.76 

- สังคมศาสตร 128 43.24 

รวม 296 100.00 

ตาราง 1 (ตอ) 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
นักศึกษา 

จํานวน รอยละ 

คณะ   

-  ครุศาสตรอุตสาหกรรม 57 19.26 

-  เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 14 4.73 

-  บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 33.78 

-  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23 7.77 

-  วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 56 18.92 

-  ศิลปศาสตร 28 9.46 

ไมตอบ 18 6.08 

รวม 296 100.00 

ศูนยพื้นที่   

-  นนทบุรี 81 27.36 

-  วาสุกรี 72 24.32 

-  สุพรรณบุรี 87 29.39 

-  หันตรา 35 11.82 

ไมตอบ 21 7.09 

รวม 296 100.00 
 

จํานวน รอยละลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐาน 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
นักศึกษา 

จํานวน รอยละ 

เพศ   

-  ชาย  133 44.93 

-  หญิง 136 45.95 

ไมตอบ 27 9.12 

รวม 296 100.00 

สาขา   

- วิทยาศาสตร 168 56.76 

- สังคมศาสตร 128 43.24 

รวม 296 100.00 

ตาราง 1 (ตอ) 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
นักศึกษา 

จํานวน รอยละ 

คณะ   

-  ครุศาสตรอุตสาหกรรม 57 19.26 

-  เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 14 4.73 

-  บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 33.78 

-  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23 7.77 

-  วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 56 18.92 

-  ศิลปศาสตร 28 9.46 

ไมตอบ 18 6.08 

รวม 296 100.00 

ศูนยพื้นที่   

-  นนทบุรี 81 27.36 

-  วาสุกรี 72 24.32 

-  สุพรรณบุรี 87 29.39 

-  หันตรา 35 11.82 

ไมตอบ 21 7.09 

รวม 296 100.00 
 

2.	 แสดงระดับความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูทิีม่ต่ีอการเรยีนการสอน

ปรบัพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์	ซ่ึงประกอบด้วย	ด้านผูส้อน	

ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	ด้านส่ือการเรียนการสอน	

ด้านการวัดผลและประเมินผล	 และด้านประโยชน์ที่

นกัศกึษาได้รบั	มรีายละเอยีด	ดงัน้ี	

	 นักศกึษามีความพงึพอใจต่อการเรยีนการสอน

ปรบัพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	

เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	

เรยีงตามอนัดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	คอื	ด้านผูส้อน	

ด้านสือ่การเรยีนการสอน	ด้านการวดัผลและประเมนิผล	

ด้านประโยชน์ทีน่กัศกึษาได้รบั	และด้านกจิกรรมการเรยีน

การสอน	(ดงัแสดงในตาราง	2)



Journal of the Association of Resesrchers Vol. 18 No. 3 September - December  2013 73

ตาราง 2

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สวุรรณภมู ิที่

มต่ีอการเรยีนการสอนปรับพืน้ฐาน วิชาคณิตศาสตร์

 X  SD   

 

1.  4.00 0.87  

2.  4.13 0.84  

3.  3.85 0.93  

4.  4.05 0.88  

5.  4.03 0.85  

6.  4.06 0.89  

7.  4.11 0.82  

8.  4.04 0.81  

9.  4.06 0.86  

 4.04 0 .66  

 

1.  3.85 0.91  

2.  3.77 0.87  

3.  3.73 0.85  

4.  3.79 0.93  

 3.79 0.70  

 

1.   

         3.94 0.85  

2.   

      3.88 0.91  

3.     

    3.95 0.83  

4.     

     3.81 0 .89  

5.  3.89 0.87  

 3.89 0.71  
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3.	 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูทิีม่ต่ีอการเรยีนการสอน

ปรบัพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์	จ�าแนกตามเพศ	สาขาวชิา	

คณะ	และศนูย์พืน้ท่ี	มรีายละเอยีดดังนี้	

	 นักศกึษาชายและนกัศึกษาหญงิมคีวามพงึพอใจ

ต่อการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์แตกต่าง

กนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	 .01เมือ่พจิารณาใน

รายละเอยีด	พบว่า	นกัศึกษาหญิงมคีวามพึงพอใจต่อการ

เรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า

นกัศกึษาชาย	(ดงัแสดงในตาราง	3)

	 นกัศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์และนกัศกึษาสาขา

สงัคมศาสตร์มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนปรบัพืน้

ฐานวชิาคณติศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดับ	.01	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	พบว่า	นกัศกึษา

สาขาสงัคมศาสตร์มีความพงึพอใจต่อการเรยีนการสอน

ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักศึกษาสาขา

วทิยาศาสตร์	(ดังแสดงในตาราง	3)

	 นักศกึษาทีส่งักดัคณะต่างกันมีความพงึพอใจต่อ

การเรยีนการสอนปรบัพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์แตกตา่ง

กนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	โดยทดสอบเป็น

รายคูด้่วยวธิ	ีGames-Howell	(ดงัแสดงในตาราง	3	และ

ตาราง	4)

	 นักศึกษาที่สังกัดศูนย์พื้นที่ต่างกันมีความพึง

พอใจต่อการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดย

ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวธีิ	Scheffe	(ดงัแสดงในตาราง	3	

และตาราง	5)

 2 ( ) 
 

 X  SD   

 

1.    3.86 0.93  

2.   3.84 0.87  

3.  -  3.88 0.84  

4.   3.77 0.89  

5.   3.80 0.86  

 3.83 0.71  

 

1.   

     3.85 0.91  

2.    

     3.83 0.83  

3.   3.75 0.96  

4.   

     1  2553 3.89 0.90  

 3.83 0.75  

 3.88 0.62  

 



Journal of the Association of Resesrchers Vol. 18 No. 3 September - December  2013 75

ตาราง 3 

การเปรียบเทยีบความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมท่ีิมต่ีอการเรียนการสอน

ปรบัพ้ืนฐานวิชาคณติศาสตร์จ�าแนกตามเพศ สาขาวิชา คณะ และศนูย์พืน้ที่

 X  SD 

Levene 

Statistic

 

t F Welch 

 

 3.75 0.59 

0.080  - 2.926 **

 

- - 
 3.97 0.64 

 

 3.70 0.59 

0.049  - 6.030**

 

- - 
 4.11 0.57 

 

 3.58 0.67 

3.206*  -  - 11.971**
 

 3.73 0.25 

 4.16 0.55 

 4.09 0.41 

 3.60 0.59 

 3.92 0.63 

 

 3.51 0.66 

1.673  - 18.226**
 

- 

 4.14 0.52 

 4.02 0.54 

 3.87 0.54 

**	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01

กรรม

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร
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**	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01

 
 1  2  3  4  5  6 

X
 3.58 3.73 4.16 4.09 3.60 3.92 

1. 

 

3.58
 

- 0.14 0.58** 0.50** -0.01 0.33 

2. 

 

3.73

 

 

- 

 

- 

 

0.44** 

 

0.36** 

 

0.13

 

 

0.19 

3. 

 

4.16

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.08 

 

0.57** 

 

0.25 

4.  4.09

 

- - - - 0.49** 0.17 

5. 

 

3.60

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.32 

6.  3.92

 

- - - - - - 

- 

- - - 

- - - - 

ตาราง	4	

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละคณะที่มีต่อการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชา

คณติศาสตร์เป็นรายคู่ด้วยวิธี Games-Howell

	 ผลทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธี	Scheffe	นกัศึกษา

ศนูย์นนทบรุมีคีวามพึงพอใจต่อการเรยีนการสอนปรบัพืน้

ฐานวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกับนักศึกษาศูนย์วาสุกรี	

ศนูย์สพุรรณบรุ	ีและศูนย์หนัตราอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ทีร่ะดับ	.01	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	พบว่า	นกัศกึษา

ศูนย์นนทบุรมีีความพึงพอใจต่อการเรยีนการสอนปรบัพืน้

ฐานวิชาคณิตศาสตร์ต�่ากว่านักศึกษาศูนย์วาสุกรี	 ศูนย์

สพุรรณบรุ	ีและศูนย์หนัตรา	(ดงัแสดงในตาราง	5)

	 ผลทดสอบเป็นรายคูด้่วยวธิ	ีGames-Howell	พบ

ว่า	 นักศกึษาคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยี

การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร	คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์มคีวามพงึพอใจต่อการเรียนการ

สอนปรบัพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์แตกต่างกบันกัศกึษาคณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.01	เมือ่พจิารณาในรายละเอียด	พบว่า	นกัศกึษาคณะ

ครศุาสตร์อตุสาหกรรม	 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร	 คณะวิศวกรรมศาสตร ์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอน

ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ต�่ากว่านักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (ดังแสดงในตาราง	 4)
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาแตละศูนยพื้นที่ที่มีตอการเรียนการสอนปรั

บพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรเปนรายคูดวยวิธี Scheffe 
 

ศูนยพื้นที่ 
 1 2 3 4 

X  3.51 4.14 4.02 3.87 

1. นนทบุรี 3.51 - -0.63** -0.52** -0.36** 

2. วาสุกรี 4.14 - - 0.12 0.27 

3. สุพรรณบุรี 4.02 - - - 0.16 

4. หันตรา 3.87 - - - - 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภปิรายผล
	 การศึกษาความพึ งพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการ

เรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์	มปีระเดน็ทีน่�า

มาอภปิรายผล	ดงันี	้

	 1.	ผลการศกึษา	พบว่า	นกัศกึษามคีวามพงึพอใจ

ต่อการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอุไร

พรรณ		 เจนวาณชิยานนท์	 วุฒพิงษ์	 	ทองก้อน	และสิริ

สรณ์		ทพิกว	ี(2546)	ได้ประเมนิหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษา

ทั่วไป	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 พบว่า

นกัศกึษาและอาจารย์มีความพงึพอใจในการจดัการเรยีน

การสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในภาพรวมในระดับมาก

เมือ่พจิารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรยีง

ตามอนัดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	คอื	ด้านผู้สอน	ด้าน

สื่อการเรียนการสอน	 ด้านการวัดผลและประเมินผล

ด้านประโยชน์ทีน่กัศึกษาได้รับ	และด้านกิจกรรมการเรยีน

การสอน ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดัการเรยีนการสอน

ปรบัพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์มกีารด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	

2550	 จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับ

บริบทในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดรับกับ

ความต้องการของนักศึกษายิ่งขึ้น	 เมื่อพิจารณาในราย

ละเอยีด	พบว่า	ด้านผูส้อนนกัศกึษามคีวามพงึพอใจสงูสดุ

เกีย่วกบัความเชีย่วชาญในเนือ้หาของผูส้อน	 และต�า่สดุ

เกีย่วกบัผูส้อนมวิีธถ่ีายทอดความรู้ได้เหมาะสมเข้าใจง่าย

สิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาแต่ละคนใช้ระยะ

เวลาในการเรียนรู้ที่ต่างกันเพื่อท�าความเข้าใจในเน้ือหา

ตาราง	5

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละศูนย์พื้นที่ที่มีต่อการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชา

คณติศาสตร์เป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe

แต่ละเรื่อง ดังนั้นผู้สอนควรหาวิธีการสอนหรือสื่อการ

สอนเพิม่เตมิเพือ่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย

ยิง่ข้ึน	ด้านสือ่การเรยีนการสอนนกัศึกษามคีวามพงึพอใจ

สูงสุดเกี่ยวกับการน�าเสนอเนื้อหา	 ตัวอย่างต่างๆ	 ใน

เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

เป็นไปตามล�าดบัข้ันตอนจากง่ายไปหายาก	และต�า่สดุเก่ียว

กบัการน�าเสนอเนือ้หา	ตวัอย่างต่างๆ	ในเอกสารประกอบ

การเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สามารถท�าความ

เข้าใจได้ด้วยตนเอง	 ดงันัน้ควรเพิม่เตมิรายละเอยีดหลกั

การ	 แนวคิด	 ในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน	 และมีตัวอย่าง

ประกอบเพิม่เตมิเพือ่ให้นกัศกึษามกีรณเีปรยีบเทยีบในการ

เรยีนรูด้้วยตนเอง	ด้านการวดัผลและประเมนิผลนกัศกึษา

มีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบ

ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน	 และต�่าสุดเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของการตรวจการบ้านและให้ข้อมลูย้อนกลบัให้

นกัศกึษาทราบ	ในประเดน็ดงักล่าวนีอ้าจเนือ่งมาจากระยะ

เวลาในการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานค่อนข้าง

จ�ากดั	คอื	10	ครัง้	30	ชัว่โมง	โดยจดัการเรียนทกุวนัใน

ช่วงเวลาเช้า-บ่ายสลบักบัวชิาภาษาองักฤษ	 ดงัน้ันผูส้อน

อาจจัดท�าเฉลยเพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบด้วยตนเอง

และเฉลยในห้องเรียนบางส่วนเพื่อเป็นการตรวจสอบ

ความเข้าใจของนักศกึษา	 ด้านประโยชน์ทีนั่กศกึษาได้รบั	

นกัศกึษามคีวามพงึพอใจสงูสดุเกีย่วกบัสามารถน�าความรู้

ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้หรือเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชา

คณติศาสตร์หรอืสถติใินภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2553	

และต�า่สดุเกีย่วกบันกัศกึษาสามารถน�าความรูท้ีเ่รยีนไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก

X
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เนือ้หาทีเ่รยีนส่วนใหญ่มุง่วางพืน้ฐานในการเรยีนรายวชิา

คณติศาสตร์พืน้ฐานหรอืรายวชิาสถติใินภาคการศกึษาถัด

ไป	 และมโีจทย์ประยุกต์ในการน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวัน

ค่อนข้างน้อย	และด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนกัศึกษา

มคีวามพงึพอใจสงูสุดเกีย่วกบักจิกรรมการเรียนการสอน

เหมาะสมกบัรายวชิา	และต�า่สดุเกีย่วกบักจิกรรมการเรยีน

การสอนมกีารสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมในวิชาท่ีสอน	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการจัดการเรียนการ

สอนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อหารายวิชาจึงท�าให้ผู้

สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในวิชาท่ีสอนได้ในระดบั

หนึง่	

	 2.	ผลการศกึษา	พบว่า	นกัศกึษามคีวามพงึพอใจ

ต่อการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์แตกต่าง

กนั	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	พบว่า	นกัศกึษาทีม่คีวาม

พึงพอใจน ้อยส ่วนใหญ ่ เป ็นนักศึกษาชาย สาย

วิทยาศาสตร์	 สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

เรยีนอยูศ่นูย์นนทบรีุซึง่ส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาทีเ่รยีนปรบั

พืน้ฐานในหลกัสตูรของสายวทิยาศาสตร์ ท้ังนีอ้าจเนือ่ง

มาจากการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชา

คณติศาสตร์	 ส�าหรบันกัศกึษาสายวทิยาศาสตร์นัน้ยงัไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของนกัศกึษาได้อย่างเตม็

ทีโ่ดยเฉพาะในเรือ่งเน้ือหาค่อนข้างน้อย	ซ่ึงสอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะของนักศึกษาท่ีต้องการให้มีการเพิ่มเติม

เนือ้หาทีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรยีนภาคเรยีนที	่1	เช่น	เนือ้หา

เกีย่วกบัวชิาแคลคลูสั เป็นต้น และเอกสารประกอบการ

สอนท�าความเข้าใจด้วยตนเองล�าบาก	ดงัน้ันผูรั้บผดิชอบ

ควรมกีารวางแผนเพิม่เตมิเนือ้หาทีจ่�าเป็นและเป็นพืน้ฐาน

ในการเรยีนเพิม่เตมิ และควรปรบัปรงุเอกสารประกอบ

การสอนให้เหมาะสมย่ิงข้ึน	

โจทย์ปัญหา	 และสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมโดยเชือ่ม

โยงเข้ากบัเน้ือหาทีส่อน

	 2.	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ด้านการวัดผลและ

ประเมินผลในประเด็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการ

ตรวจการบ้านและให้ข้อมลูย้อนกลับ	และความเหมาะสม

ของการแจ้งผลการเรยีนและให้ข้อมลูย้อนกลบัมค่ีาเฉล่ีย

ค่อนข้างต�่า	 เนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาในการ

จดัการเรยีนการสอนปรับพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์	ดงัน้ัน	

ผู้สอนควรจัดท�าเฉลยเพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบด้วย

ตนเองและเฉลยในห้องเรียนบางส่วนเพื่อเป็นการตรวจ

สอบความเข้าใจของนักศึกษา	 นอกจากน้ีแล้วควรให้

นักศึกษาส่งตอนท้ายชั่วโมงในบางครั้งเพื่อเป็นการป้อง

ปรามนกัศกึษาบางส่วนทีไ่ม่ตัง้ใจท�าแบบฝึกหดั	 และเมือ่

ประเมนิผลการเรยีนเรียบร้อยแล้วควรแจ้งให้นกัศกึษารบั

ทราบโดยเรว็	 ทัง้น้ีในการแจ้งผลการเรยีนให้ถอืปฏบิตัใิน

รปูแบบเดยีวกนัทกุศนูย์พ้ืนที่

	 3.	ผลการวจิยั	พบว่า	ด้านประโยชน์ท่ีนกัศกึษา

ได้รับในประเด็นเก่ียวกับนักศึกษาสามารถน�าความรู้ที่

เรยีนไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้มีค่าเฉล่ียค่อนข้าง

ต�า่	 ดงันัน้	 ควรมีการปรบัเน้ือหาและตวัอย่างในเอกสาร

ประกอบการสอนโดยก�าหนดเนือ้หาและตวัอย่างทีมี่ความ

เกีย่วเน่ืองกบัเรือ่งทีต้่องใช้ในชวีติประจ�าวนั	 นอกจากจะ

เป็นประโยชน์ในการน�าไปประยกุต์ใช้แล้วยงัเป็นการสร้าง

ความสนใจให้เกดิขึน้แก่นกัศกึษา

	 4.	ผลการวจิยั	พบว่า	นกัศกึษาสามารถน�าความ

รู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้หรือเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชา

คณติศาสตร์หรอืสถติใินภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2553	

ได้	ดงัน้ัน	มหาวทิยาลยัควรจดัการเรยีนการสอนปรับพืน้

ฐานวิชาคณติศาสตร์ต่อไปเพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา	 ทั้งน้ี

มหาวทิยาลยัควรมกีารก�าหนดนโยบาย	และแนวปฏบิตัใิน

การจดัการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานให้ชดัเจนยิง่ข้ึน

	 5.	ผลการวจิยั	พบว่า	นกัศกึษาทีม่เีพศ	สาขา	

คณะ	 และศนูย์พ้ืนทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีน

การสอนปรบัพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์ในภาพรวมแตกต่าง

กัน	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยควรก�าหนดมาตรฐานในการ

จัดการเรยีนการสอนปรบัพืน้ฐานวิชาคณติศาสตร์ในทุก

สาขา	คณะ	และศนูย์พืน้ทีใ่ห้เป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั

	

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

	 1.	ผลการวิจัย	พบว่า	ด้านกจิกรรมการเรยีนการ

สอนในประเดน็เกีย่วกบัส่งเสรมิให้แก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล

และการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลีย่ค่อนข้างต�า่	

ดงันัน้	ควรมกีารปรับกจิกรรมการเรียนการสอนทีใ่ห้โอกาส

นกัศกึษาได้ฝึกการคดิวิเคราะห์	 โดยก�าหนดเวลาของการ

ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนให้เหมาะสมกับความยากง่ายของ
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป	

	 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการสอน

ปรับพื้นฐานรายวิชาอื่นๆ ว่ามีอิทธิพลต่อเรียนในหมวด

วชิาดังกล่าวหรอืไม่

	 2. ควรมีการศกึษารปูแบบการจดัการเรยีนการ

สอนที่มีอิท ธิพลต ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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