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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์จ�ำแนกตามเพศ สาขา คณะ
และศูนย์พื้นที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน 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 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า  อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรียงตามอันดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านผูส้ อน ด้านสือ่ การเรียนการสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และเมื่อเปรียบ
เทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักศึกษาทีม่ เี พศ สาขา
คณะ และศูนย์พ้ืนที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนการสอนปรับพื้นฐาน การปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
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Abstract
This research aimed to study and compare satisfaction of students in RajaMangala University 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 preparation 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 satisfaction 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 preparation in mathematics, the statistical significant difference at .01 level.
Keywords: Learning the Intensive Preparation, The Intensive Preparation in Mathematics

ความส�ำคัญของปัญหาการวิจยั

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส�ำคัญ เพราะ
นอกจากจากจะเป็นพื้นฐานวิทยาการของแขนงต่างๆ
แล้วยังมีสว่ นสัมพันธ์กบั ชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ ไม่วา่
จะเป็นกิจกรรมง่ายๆ เช่น ในเรือ่ งการพูดเวลา รายรับ
– รายจ่ายเงิน การชัง่ การตวงและการวัด การซือ้ ขาย
การตั ด สิ น ใจ การแก้ ป ั ญ หา ล้ ว นแต่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คณิตศาสตร์ทงั้ สิน้ และยังเป็นเครือ่ งมือพืน้ ฐานในการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์ยังมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการ
พั ฒ นากระบวนการคิ ด กระบวนการแก้ ป ั ญ หา
กระบวนการให้ เ หตุ ผ ล กระบวนการเชื่ อ มโยง
กระบวนการน� ำ เสนอ ตลอดจนการพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ จึงท�ำให้เป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน ท�ำให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ท�ำให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างถูกต้อง คณิตศาสตร์
จึงมีประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้ดขี นึ้ เพราะคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อยูก่ บั คุณภาพของ
การคิด หากประเทศใดมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็น
จ�ำนวนมากในด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ดีก็จะเป็นข้อ
บ่งชี้ว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ

ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับการศึกษาใน
สาขาคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ (ศักดา บุญโต, 2544, หน้า
75) ฉะนั้นการพัฒนาก�ำลังคนในประเทศให้มีความ
สามารถทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจนถึงขั้นสามารถน�ำไป
ใช้ได้จริง จึงต้องท�ำอย่างจริงจังเพื่อสร้างให้เด็กและ
เยาวชนรุน่ ใหม่มคี วามสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึง่ จะช่วยพัฒนาให้เป็นมนุษย์
ทีส่ มบูรณ์ มีความสมดุลทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา
และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น และ
อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545,
หน้า 1-3)
ในปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตกต�่ำอย่างน่าใจหาย เพราะ
นักเรียนไม่สามารถเรียงล�ำดับความคิดอธิบายวิธีการ
วิเคราะห์ปญ
ั หาและขัน้ ตอนในการแก้ปญ
ั หาได้ จะเห็น
ได้จากคะแนนเฉลีย่ กลุม่ สาระคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง เมื่อพิจารณาจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน(O-NET) ช่วง
ชัน้ ที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) เปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า
ปีการศึกษา 2551 ได้ 36.08 คะแนน จากผู้เข้าสอบ
339,459 คน และปีการศึกษา 2552 ได้ 28.56 คะแนน
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จากผูเ้ ข้าสอบ 353,734  คน (O-NET ทุกระดับลดฮวบใน
ระยะ 3 ปี คณิต-วิทย์-อังกฤษ อาการหนักสุด, 2554) นัน่
หมายความว่า ความสามารถของนักเรียนในเรือ่ งการคิด
ค�ำนวณ ด้านคณิตศาสตร์นนั้ ยังต้องได้รบั การพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นเพราะธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตร์มเี นือ้ หาในลักษณะเป็นนามธรรม เป็นตัวเลข
และสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมไิ ด้
ตระหนักถึงปัญหาและความส�ำคัญของวิชาคณิตศาสตร์
ซึง่ เป็นรากฐานของการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ทัง้ ทาง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงจัดสอนปรับพืน้ ฐานวิชา
คณิตศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษา
โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จัดท�ำหลักสูตรการสอนปรับพื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร์ และจัดการสอนให้แก่นกั ศึกษาทีเ่ ข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทุกสาขาวิชาในทุกคณะ ท�ำให้
คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมทิ มี่ ี
ต่ อ การสอนปรั บ พื้ น ฐานวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ น� ำ
สารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้ดยี งิ่
ขึน้ ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา
2553 สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดการสุ่มแบบชั้นภูมิ
(Stratified random sampling) โดยใช้ศนู ย์พนื้ ทีเ่ ป็นชัน้
ภูม(ิ Strata) ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ได้ขนาดตัวอย่าง จ�ำนวน 306 คน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนการสอนปรับพื้น
ฐานวิชาคณิตศาสตร์
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมทิ มี่ ตี อ่ การ
เรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่  ด้านผูส้ อน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสือ่ การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล
และด้านประโยชน์ทนี่ กั ศึกษาได้รบั
3. ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจยั
ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจยั ระหว่างเดือน
มิถนุ ายน 2553 – พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลา 12
เดือน

วัตถุประสงค์ของการวิจย
ั

ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้รบ
ั จากการวิจย
ั

สมมติฐานการวิจย
ั

ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมทิ มี่ ตี อ่ การเรียนการสอน
ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์จ�ำแนกตาม เพศ สาขา
คณะ และศูนย์พนื้ ทีแ่ ตกต่างกัน

1. ท�ำให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการ
เรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และได้
สารสนเทศประกอบการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข หลักสูตร
ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสมต่อไป
2. เป็ น สารสนเทศประกอบการก� ำ หนด
นโยบายในการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชา
ขอบเขตการวิจย
ั
คณิตศาสตร์ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มงคลสุวรรณภูมิ
การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ความหมายของความพึงพอใจ
ปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน 1,463 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี       ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการ
เรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมทิ มี่ ตี อ่ การ
เรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์
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เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การทีเ่ รา
จะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกต
โดยการแสดงออกทีค่ อ่ นข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยาก
ทีจ่ ะวัดความพึงพอใจโดยตรง  แต่สามารถวัดได้โดยทาง
อ้อมจากการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านัน้ และการ
แสดงความคิดเห็นนัน้ จะต้องตรงกับความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง จึง
จะสามารถวัดความพึงพอใจนัน้ ได้ มีผใู้ ห้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้หลายท่านดังนี้
      กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หน้า 5) กล่าวว่า
ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ทีเ่ ป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่
เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถ
สังเกตโดยการแสดงออกทีค่ อ่ นข้างสลับซับซ้อน และต้อง
มีสงิ่ เร้าทีต่ รงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท�ำให้บคุ คล
เกิดความพึงพอใจ ดังนัน้ การสร้างสิง่ เร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลนัน้ ให้เกิดความพึงพอใจในงานนัน้
      ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 775) ได้ให้
ความหมายของค�ำว่า ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ
ชอบใจ
      อุทยั พรรณ  สุดใจ (2544, หน้า 7) ได้ให้ความ
หมายของความพึงพอใจไว้วา่ เป็นความรูส้ กึ หรือทัศนคติ
ของบุคคลทีม่ ตี อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยอาจจะเป็นไปโดยเชิง
ประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ
    
Wallerstein (1971, p. 256) ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ
ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ได้รบั ผลส�ำเร็จตามความมุง่ หมายและอธิบาย
ว่า ความพึงพอใจเป็นขบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน แต่สามารถคาดคะเนได้วา่ มีหรือไม่มี
จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านัน้ การทีจ่ ะท�ำให้คน
เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่
เป็นสาเหตุของความพึงพอใจนัน้
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ ความพึงพอใจ
เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ข้างในจิตใจของบุคคลทีม่ ตี อ่ เรือ่ ง
ใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ จะแสดงออกมาให้เห็นว่าชอบใจมีความสุข
ในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจ
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนท�ำงานที่ได้รับมอบ
หมายให้ประสบผลส�ำเร็จ ดังนั้นถ้าการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผเู้ รียนเกิดความพึงพอใจ จะท�ำให้ผเู้ รียน

ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายหรือการปฏิบัติให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์   ส�ำหรับในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษาความพึง
พอใจใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผูส้ อน ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล และด้านประโยชน์ทนี่ กั ศึกษาได้รบั

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ปาณิตา อาจวงษ์ (2552) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง บทประยุกต์ ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีท5ี่ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกลุม่ TAI
กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ 4MAT ผลการวิจยั พบ
ว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย
กลุม่ TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ 4MAT มีคา่
เท่ากับ 84.26/83.47 และ 81.11/76.13 ตามล�ำดับ 2) ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกลุม่ TAI
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ 4MAT มีคา่ เท่ากับ
.7549 และ .6511 ตามล�ำดับ 3) นักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกลุม่ TAI มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงกว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
4MAT แต่มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึ
งพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกัน โดยสรุป การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกลุม่ TAI ช่วยเสริมสร้างให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรูด้ า้ นผลสัมฤทธิส์ งู กว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบ 4MAT แต่สามารถพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ า
คณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ครูผสู้ อนควรเลือกวิธสี อน
ทัง้ 2 วิธี ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของเนือ้ หา
เพือ่ พัฒนาให้ผเู้ รียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้
วิภาวรรณ สิงห์พริง้ และคนอืน่ ๆ (2549) ได้
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชา
พืน้ ฐานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรผี ลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในการเตรียมพร้อมต่อการสอนวิชาบรรยายทีร่ ะดับ
มาก ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและ
คุณลักษณะผูส้ อนทีร่ ะดับปานกลาง ความพึงพอใจต่อวิชา
ปฏิบตั กิ ารของวิชาพืน้ ฐานทีร่ ะดับมาก และนักศึกษาให้
ความเห็นเรือ่ งความซ�ำ้ ซ้อนของเนือ้ หาวิชาพืน้ ฐานคณะ
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วิทยาศาสตร์กับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งค�ำนวณค่าสถิติในการ
ระดับปานกลาง โดยสรุปความพึงพอใจโดยรวมขึน้ อยูก่ บั วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะของผูส้ อน และ
1. สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ (Freเกรดเฉลีย่ สะสมของนักศึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญ .05
quency) ค่าร้อยละ   (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation )
ส�ำหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ก�ำหนดตามเกณฑ์
วิธด
ี ำ� เนินการวิจยั
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา ของ Best (1981) ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการ ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่ น
เรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ระดับมากทีส่ ดุ
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก  
ระดับ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีขนั้ ตอนด�ำเนินการวิจยั ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่ น
การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content ระดับปานกลาง
validity) โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่านพิจารณา ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ประเมินผลและน�ำมาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ซึ่งมีค่า ระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ความตรงเชิงเนือ้ หา(IOC) อยูร่ ะหว่าง .67-1.00
2. การตรวจสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ระดับน้อยทีส่ ดุ
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าเฉลีย่ 2
ของแบบสอบถาม โดยน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
(Try Out) ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับประชากร จ�ำนวน 30 กลุม่ ด้วยการทดสอบที (Independent Two Sample  tคน และน�ำมาหาค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือด้วยการหา test) และทดสอบค่าเฉลีย่ มากกว่า 2 กลุม่ กรณีความ
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา ( - Coeffififi cfi ient) ตามวิธกี ารของ แปรปรวนเท่ากันด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ครอนบาคพบว่า ด้านผูส้ อนมีคา่ ความเชือ่ มัน่ .9120 ด้าน ทางเดียว (One-way ANOVA) เมือ่ พบนัยส�ำคัญทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนมีคา่ ความเชือ่ มัน่ .7880 ด้าน ต่อด้วยวิธี Scheffe กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากันทดสอบ
สือ่ การเรียนการสอนมีคา่ ความเชือ่ มัน่ .8793 ด้านการ ด้วยสถิตทิ ดสอบ Welch เมือ่ พบนัยส�ำคัญทดสอบต่อด้วย
วัดผลและประเมินผลมีคา่ ความเชือ่ มัน่ .8706 และด้าน วิธี Games-Howell โดยทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
ประโยชน์ทนี่ กั ศึกษาได้รบั มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .8525 รวมทัง้ ความความแปรปรวนด้วย Levene Statistic ทัง้ นีท้ ดสอบ
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ฉบับมีคา่ ความเชือ่ มัน่ .9606

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจยั

คณะผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
1. แสดงลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
การประสานงานไปทีส่ าขาวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละศูนย์ จ�ำแนกตาม เพศ สาขา คณะ และศูนย์พนื้ ที่ มีรายละเอียด
พื้นที่ โดยส่งแบบสอบถาม จ�ำนวน 306 ฉบับ ได้รับ ดังนี้
แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์กลับคืน จ�ำนวน 296 ฉบับ คิดเป็น
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 136
ร้อยละ 96.73
คนคิดเป็นร้อยละ 45.95 สาขาวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 168
คน คิดเป็นร้อยละ 56.76 สังกัดคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
คณะผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่างมา 33.78 และสังกัดศูนย์สพุ รรณบุรี จ�ำนวน 87 คน คิดเป็น
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ร้อยละ 29.39  (ดังแสดงในตาราง 1)
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จํานวน รอยละลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐาน
นักศึกษา
ตาราง 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
จํเพศ
านวน รอยละลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐาน
- ชาย
133 นักศึกษา 44.93
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
- หญิง
จํา136
นวน
ร45.95
อยละ
ไม
ต
อบ
27
9.12
เพศ
รวม
296
100.00
- ชาย
133
44.93
สาขา
- หญิง
136
45.95
-ไมวิตทอบ
ยาศาสตร
168
56.76
27
9.12
- สังคมศาสตร
128
43.24
รวม
296
100.00
รวม
296
100.00
สาขา
ตาราง
1 (ตอ)
- วิทยาศาสตร
168
56.76
- สังคมศาสตร
128 นักศึกษา 43.24
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
รวม
จํา296
นวน
ร100.00
อยละ
ตาราง
1
(ต
อ
)
คณะ
นักศึกษา 19.26
- ครุศาสตรอุตสาหกรรม
57
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
- เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จํา14
นวน
ร4.73
อยละ
-คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
100
33.78
-- วิครุทศยาศาสตร
ละเทคโนโลยี
23
7.77
าสตรอุตแสาหกรรม
57
19.26
-- วิเทคโนโลยี
ศวกรรมศาสตร
และสถาปตตสาหกรรมเกษตร
ยกรรมศาสตร
56
18.92
การเกษตรและอุ
14
4.73
-- ศิบริลปศาสตร
28
9.46
หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
100
33.78
ไม
18
6.08
- วิตทอบ
ยาศาสตรและเทคโนโลยี
23
7.77
รวม
296
100.00
- วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
56
18.92
ศู- นศิยลพปศาสตร
ื้นที่
28
9.46
-ไมนนทบุ
ร
ี
81
27.36
ตอบ
18
6.08
- วาสุกรี
72
24.32
รวม
296
100.00
-ศูนสุยพพรรณบุ
ร
ี
87
29.39
ื้นที่
-- หันนทบุ
นตรารี
35
11.82
81
27.36
ไม
ตอบกรี
21
7.09
- วาสุ
72
24.32
รวม
296
100.00
- สุพรรณบุรี
87
29.39
- หันตรา
35
11.82
ไมตอบ
21
7.09
2. แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
100.00ใ่ นระดับมาก
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมรวม
ทิ มี่ ตี อ่ การเรียนการสอน ปรับพืน้ ฐานวิช296
าคณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู
ปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย ด้านผูส้ อน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสือ่ การเรียนการสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านประโยชน์ที่
นักศึกษาได้รบั มีรายละเอียด ดังนี้

เมือ่ พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
เรียงตามอันดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านผูส้ อน
ด้านสือ่ การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านประโยชน์ทนี่ กั ศึกษาได้รบั และด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน (ดังแสดงในตาราง 2)
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ตาราง 2
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ที่
มีตอ่ การเรียนการสอนปรับพืน้ ฐาน วิชาคณิตศาสตร์
X

SD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.00
4.13
3.85
4.05
4.03
4.06
4.11
4.04
4.06
4.04 0

0.87
0.84
0.93
0.88
0.85
0.89
0.82
0.81
0.86
.66

1.
2.
3.
4.

3.85
3.77
3.73
3.79
3.79

0.91
0.87
0.85
0.93
0.70

3.94

0.85

3.88

0.91

3.95

0.83

1.
2.
3.
4.
5.

3.81 0 .89
3.89 0.87
3.89 0.71

73

74
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2( )

1.
2.
3.
4.
5.

-

1.
2.
3.
4.

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมทิ มี่ ตี อ่ การเรียนการสอน
ปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ จ�ำแนกตามเพศ สาขาวิชา
คณะ และศูนย์พนื้ ที่ มีรายละเอียดดังนี้
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01เมือ่ พิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า นักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจต่อการ
เรี ย นการสอนปรั บ พื้ น ฐานวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ สู ง กว่ า
นักศึกษาชาย (ดังแสดงในตาราง 3)
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และนักศึกษาสาขา
สังคมศาสตร์มคี วามพึงพอใจต่อการเรียนการสอนปรับพืน้
ฐานวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

1

2553

X

SD

3.86
3.84
3.88
3.77
3.80
3.83

0.93
0.87
0.84
0.89
0.86
0.71

3.85

0.91

3.83
3.75

0.83
0.96

3.89
3.83
3.88

0.90
0.75
0.62

ทีร่ ะดับ .01 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด พบว่า นักศึกษา
สาขาสังคมศาสตร์มคี วามพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ปรั บ พื้ น ฐานวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ สู ง กว่ า นั ก ศึ ก ษาสาขา
วิทยาศาสตร์ (ดังแสดงในตาราง 3)
นักศึกษาทีส่ งั กัดคณะต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยทดสอบเป็น
รายคูด่ ว้ ยวิธี Games-Howell (ดังแสดงในตาราง 3 และ
ตาราง 4)
นักศึกษาที่สังกัดศูนย์พ้ืนที่ต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ทดสอบเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธี Scheffe (ดังแสดงในตาราง 3
และตาราง 5)
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ตาราง 3
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมทิ มี่ ตี อ่ การเรียนการสอน
ปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์จำ� แนกตามเพศ สาขาวิชา คณะ และศูนย์พนื้ ที่

Levene
X

SD

Statistic

t

F

Welch

3.75 0.59
3.97 0.64

0.080

- 2.926 ** -

-

0.049

- 6.030** -

-

3.70 0.59

4.11 0.57
3.58 0.67
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กรรม

3.73 0.25
4.16 0.55
3.206*
4.09 0.41

-

-

11.971**

3.60 0.59
3.92 0.63
3.51 0.66
4.14 0.52
4.02 0.54
3.87 0.54

** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01

1.673

-

18.226** -

75

76
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ผลทดสอบเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธี Games-Howell พบ
ว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์มคี วามพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกับนักศึกษาคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด พบว่า นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุ ต สาหกรรมเกษตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มคี วามพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ปรั บ พื้ น ฐานวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ต�่ ำ กว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดังแสดงในตาราง 4)

ตาราง 4
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละคณะที่มีต่อการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร์เป็นรายคูด่ ว้ ยวิธี Games-Howell
X

1
2
3.58 3.73

3
4.16

4
4.09

5
3.60

6
3.92

1.

3.58

- - 0.14 - 0.58** - 0.50** -0.01 -0.33

2.

3.73

-

- - 0.44** - 0.36**

3.

4.16

-

-

-

0.08

0.57** 0.25

4.

4.09

-

-

-

-

0.49** 0.17

5.

3.60

-

-

-

-

-

- 0.32

6.

3.92

-

-

-

-

-

-

0.13 - 0.19

** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ผลทดสอบเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธี Scheffe นักศึกษา
ศูนย์นนทบุรมี คี วามพึงพอใจต่อการเรียนการสอนปรับพืน้
ฐานวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกับนักศึกษาศูนย์วาสุกรี
ศูนย์สพุ รรณบุรี และศูนย์หนั ตราอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

ทีร่ ะดับ .01 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด พบว่า นักศึกษา
ศูนย์นนทบุรมี คี วามพึงพอใจต่อการเรียนการสอนปรับพืน้
ฐานวิชาคณิตศาสตร์ต�่ำกว่านักศึกษาศูนย์วาสุกรี ศูนย์
สุพรรณบุรี และศูนย์หนั ตรา (ดังแสดงในตาราง 5)
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ตาราง 5
ผลการเปรี
ยบเที
่ยความพึ
งพอใจของนั
กศึกษาแต
่ที่มีตยอนการสอนปรั
การเรียนการสอนปรั
ผลการเปรี
ยบเที
ยบค่ยบค
าเฉลีาเฉลี
่ยความพึ
งพอใจของนั
กศึกษาแต่
ละศูนย์ลพะศูื้นทีน่ทยี่มพีตื้น่อทีการเรี
บพื้นฐานวิชา
บพืตศาสตร์
้นฐานวิเป็ชนาคณิ
เปนรายคูดวยวิธี Scheffe
คณิ
รายคูตด่ ศาสตร
ว้ ยวิธี Scheffe

ศูนยพื้นที่
1. นนทบุรี
2. วาสุกรี
3. สุพรรณบุรี
4. หันตรา
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

X
X

3.51
4.14
4.02
3.87

การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการ
เรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ มีประเด็นทีน่ ำ�
มาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอุไร
พรรณ  เจนวาณิชยานนท์ วุฒพิ งษ์   ทองก้อน และสิริ
สรณ์  ทิพกวี (2546) ได้ประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่า
นักศึกษาและอาจารย์มคี วามพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวมในระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามอันดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านผูส้ อน ด้าน
สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านประโยชน์ทนี่ กั ศึกษาได้รบั และด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการจัดการเรียนการสอน
ปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์มกี ารด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี
2550 จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับ
บริบทในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดรับกับ
ความต้องการของนักศึกษายิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาในราย
ละเอียด พบว่า ด้านผูส้ อนนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด
เกีย่ วกับความเชีย่ วชาญในเนือ้ หาของผูส้ อน และต�ำ่ สุด
เกีย่ วกับผูส้ อนมีวธิ ถี า่ ยทอดความรูไ้ ด้เหมาะสมเข้าใจง่าย
สิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาแต่ละคนใช้ระยะ
เวลาในการเรียนรู้ที่ต่างกันเพื่อท�ำความเข้าใจในเนื้อหา

1
3.51
-

2
4.14
-0.63**
-

3
4.02
-0.52**
0.12
-

4
3.87
-0.36**
0.27
0.16
-

แต่ละเรื่อง ดังนั้นผู้สอนควรหาวิธีการสอนหรือสื่อการ
สอนเพิม่ เติมเพือ่ ช่วยในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้เข้าใจง่าย
ยิง่ ขึน้ ด้านสือ่ การเรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจ
สูงสุดเกี่ยวกับการน�ำเสนอเนื้อหา ตัวอย่างต่างๆ ใน
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
เป็นไปตามล�ำดับขัน้ ตอนจากง่ายไปหายาก และต�ำ่ สุดเกีย่ ว
กับการน�ำเสนอเนือ้ หา ตัวอย่างต่างๆ ในเอกสารประกอบ
การเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สามารถท�ำความ
เข้าใจได้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ ควรเพิม่ เติมรายละเอียดหลัก
การ แนวคิด ในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน และมีตัวอย่าง
ประกอบเพิม่ เติมเพือ่ ให้นกั ศึกษามีกรณีเปรียบเทียบในการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ด้านการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา
มีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบ
ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และต�่ำสุดเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของการตรวจการบ้านและให้ขอ้ มูลย้อนกลับให้
นักศึกษาทราบ ในประเด็นดังกล่าวนีอ้ าจเนือ่ งมาจากระยะ
เวลาในการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานค่อนข้าง
จ�ำกัด คือ 10 ครัง้ 30 ชัว่ โมง โดยจัดการเรียนทุกวันใน
ช่วงเวลาเช้า-บ่ายสลับกับวิชาภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ผูส้ อน
อาจจัดท�ำเฉลยเพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบด้วยตนเอง
และเฉลยในห้องเรียนบางส่วนเพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักศึกษา ด้านประโยชน์ทนี่ กั ศึกษาได้รบั
นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดเกีย่ วกับสามารถน�ำความรู้
ที่เรียนไปประยุกต์ใช้หรือเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หรือสถิตใิ นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
และต�ำ่ สุดเกีย่ วกับนักศึกษาสามารถน�ำความรูท้ เี่ รียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
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เนือ้ หาทีเ่ รียนส่วนใหญ่มงุ่ วางพืน้ ฐานในการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์พนื้ ฐานหรือรายวิชาสถิตใิ นภาคการศึกษาถัด
ไป และมีโจทย์ประยุกต์ในการน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ค่อนข้างน้อย และด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา
มีความพึงพอใจสูงสุดเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกับรายวิชา และต�ำ่ สุดเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียน
การสอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในวิชาทีส่ อน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อหารายวิชาจึงท�ำให้ผู้
สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในวิชาทีส่ อนได้ในระดับ
หนึง่
2. ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์แตกต่าง
กัน เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด พบว่า นักศึกษาทีม่ คี วาม
พึ ง พอใจน้ อ ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาชาย สาย
วิทยาศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
เรียนอยูศ่ นู ย์นนทบุรซี งึ่ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาทีเ่ รียนปรับ
พืน้ ฐานในหลักสูตรของสายวิทยาศาสตร์ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากการจั ด การเรี ย นการสอนปรั บ พื้ น ฐานวิ ช า
คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์นนั้ ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเต็ม
ทีโ่ ดยเฉพาะในเรือ่ งเนือ้ หาค่อนข้างน้อย ซึง่ สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ต้องการให้มีการเพิ่มเติม
เนือ้ หาทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการเรียนภาคเรียนที่ 1 เช่น เนือ้ หา
เกีย่ วกับวิชาแคลคูลสั เป็นต้น และเอกสารประกอบการ
สอนท�ำความเข้าใจด้วยตนเองล�ำบาก ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบ
ควรมีการวางแผนเพิม่ เติมเนือ้ หาทีจ่ ำ� เป็นและเป็นพืน้ ฐาน
ในการเรียนเพิม่ เติม และควรปรับปรุงเอกสารประกอบ
การสอนให้เหมาะสมยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. ผลการวิจยั พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนในประเด็นเกีย่ วกับส่งเสริมให้แก้ปญ
ั หาอย่างมีเหตุผล
และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมมีคา่ เฉลีย่ ค่อนข้างต�ำ 
่
ดังนัน้ ควรมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ห้โอกาส
นักศึกษาได้ฝกึ การคิดวิเคราะห์ โดยก�ำหนดเวลาของการ
ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนให้เหมาะสมกับความยากง่ายของ

โจทย์ปญ
ั หา และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยเชือ่ ม
โยงเข้ากับเนือ้ หาทีส่ อน
2. ผลการวิจัย พบว่า ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลในประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
ตรวจการบ้านและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และความเหมาะสม
ของการแจ้งผลการเรียนและให้ขอ้ มูลย้อนกลับมีคา่ เฉลีย่
ค่อนข้างต�่ำ  เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ ดังนัน้
ผู้สอนควรจัดท�ำเฉลยเพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบด้วย
ตนเองและเฉลยในห้องเรียนบางส่วนเพื่อเป็นการตรวจ
สอบความเข้าใจของนักศึกษา นอกจากนี้แล้วควรให้
นักศึกษาส่งตอนท้ายชั่วโมงในบางครั้งเพื่อเป็นการป้อง
ปรามนักศึกษาบางส่วนทีไ่ ม่ตงั้ ใจท�ำแบบฝึกหัด และเมือ่
ประเมินผลการเรียนเรียบร้อยแล้วควรแจ้งให้นกั ศึกษารับ
ทราบโดยเร็ว ทัง้ นีใ้ นการแจ้งผลการเรียนให้ถอื ปฏิบตั ใิ น
รูปแบบเดียวกันทุกศูนย์พนื้ ที่
3. ผลการวิจยั พบว่า ด้านประโยชน์ทนี่ กั ศึกษา
ได้รับในประเด็นเกี่ยวกับนักศึกษาสามารถน�ำความรู้ที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้มคี า่ เฉลีย่ ค่อนข้าง
ต�ำ 
่ ดังนัน้ ควรมีการปรับเนือ้ หาและตัวอย่างในเอกสาร
ประกอบการสอนโดยก�ำหนดเนือ้ หาและตัวอย่างทีม่ คี วาม
เกีย่ วเนือ่ งกับเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน นอกจากจะ
เป็นประโยชน์ในการน�ำไปประยุกต์ใช้แล้วยังเป็นการสร้าง
ความสนใจให้เกิดขึน้ แก่นกั ศึกษา
4. ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาสามารถน�ำความ
รู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้หรือเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หรือสถิตใิ นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ได้ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนปรับพืน้
ฐานวิชาคณิตศาสตร์ตอ่ ไปเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในการเรี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยควรมีการก�ำหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ใิ น
การจัดการเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
5. ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีม่ เี พศ สาขา
คณะ และศูนย์พนื้ ทีต่ า่ งกันมีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมแตกต่าง
กัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก�ำหนดมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ในทุก
สาขา คณะ และศูนย์พนื้ ทีใ่ ห้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
วิชาดังกล่าวหรือไม่
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการสอน
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการ
ปรับพื้นฐานรายวิชาอื่นๆ ว่ามีอิทธิพลต่อเรียนในหมวด สอนที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: คุรสุ ภา
ลาดพร้าว.
กาญจนา  อรุณสุขรุจ.ี (2546). ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ตอ่ การ ด�ำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรไชย		
ปราการ จ�ำกัด อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
ปาณิตา  อาจวงษ์. (2552). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์เรือ่ งบทประยุกต์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกลุม่ TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ 4MAT.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
O-NET ทุกระดับลดฮวบในระยะ 3 ปี คณิต-วิทย์-อังกฤษ อาการหนักสุด. (2554, เมษายน 7). มติชน หน้า 1.
ค้นเมือ่ 6 มกราคม 2554,
จากhttp://www2.manager.co.th/Election48/ViewNews.aspx?NewsID=9540000043925
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
วิภาวรรณ  สิงห์พริง้ ทัศนีย  ์ ตันติพศิ าลกุล อังสนา  จัน่ แดง และภุชงค์  แพรขาว. (2549). ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาพืน้ ฐานของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร.ี วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ, 29( 4), 541-554.
ศักดา บุญโต. (2544). คณิตศาสตร์มหัศจรรย์: คูม่ อื การจัดการศึกษาส�ำหรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
อุทยั พรรณ  สุดใจ. (2544). ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี อ่ การให้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
จังหวัดชลบุร.ี วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ วุฒพิ งษ์  ทองก้อน และสิรสิ รณ์  ทิพกวี. (2546). การประเมินหลักสูตรหมวดวิชา		
ศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
Best, J. W. (1981).Research in education (4th ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice–Hall.
Wallerstein, H. (1971). Dictionary of psychology. Columbia, MD: Penguin Book.

79

