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บทคัดย่อ 

    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรับพ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนปรับพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่ีเรียนปรับ
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ จํานวน 110 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 
และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือหาความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ได้
ค่าความเชื่อม่ัน 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน
แตกต่างกัน 2) ความพึงพอใจต่อการเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.35 S.D. = 0.53) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้านก็
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านสถานที่ ( x  = 4.51 S.D.  = 0.63) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสื่อ
การเรียนการสอน ( x  = 4.39 S.D. = 0.60) ด้านผู้สอน ( x  = 4.38 S.D. = 0.60) ด้านการวัดและประเมินผล ( x  = 4.31 S.D. 
= 0.66) ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ( x  = 4.13 S.D. = 0.73) 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 

Abstract 
Comparisons of learning achievement on intensive preparation in mathematics, Faculty of Science 

and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi in academic year 2015. The objectives 
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were to: 1) Study the students’ learning achievement in mathematics for Bachelor’s Degree in the Faculty of 
Science and Technology in the academic year 2015, 2) Study student’s satisfaction in intensive preparation 
in mathematics. The target group included 110 first year students in the Bachelor’s Degree in Faculty of 
Science and Technology program in the academic year 2015. The study instruments were pre-test, post-test 
and a satisfaction questionnaire about intensive preparation in mathematics. The research instruments 
were exercises for standard test development and an index of item objective congruence analysis (IOC = 
0.91). The collected data were analyzed by Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation.  
  The research outcomes have been concluded as follows: 1) Learning achievement in the intensive 
preparation of mathematics course for pre-test and post-test for Bachelor’s Degree in the Faculty of 
Science and Technology in academic year 2015 was different. 2) The students in the Faculty of Science and 
Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi had satisfaction at a high level on 
intensive preparation in mathematics ( x  = 4.35 S.D. = 0.53). When considering each aspect, the highest 
level of satisfaction was reported regarding the place ( x  = 4.51 S.D. = 0.63) and instructional media ( x  = 
4.39 S.D. = 0.60), the teacher ( x  = 4.38 S.D. = 0.60), the assessment ( x  = 4.31 S.D. = 0.66) and the 
application description ( x  = 4.13 S.D. = 0.73). 
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1. บทนํา 
  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
คือ มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน  
สังคม  ประเทศ  และนานาชาติ  ดังนั้นการขับเคลื่ อน
มหาวิทยาลัยท่ามกลางปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงและ
สถานการณ์บ้านเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่าง
มาก [1] ตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงมีภารกิจ
หลักในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้บรรลุตามเป้าประสงค์
หลัก คือ การพัฒนาคุณภาพคนในชาติให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และสร้างสังคมฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน พร้อมท้ัง
เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ี
สําคัญเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์กับการปรับ
โครงสร้างของสังคม [2]  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพันธกิจ
หลักในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมได้มาตรฐานสากลเป็นท่ี
ต้องการของประเทศและนานาชาติซ่ึงมีระบบการจัด
การศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของแต่ละหลักสูตรท่ี

ผ่านมามีปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า คือ ระดับคะแนนการ
สอบคัดเลือกในรายวิชาคณิตศาสตร์ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด
ของมหาวิทยาลัย ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างนักศึกษา
เพิ่มขึ้น [3] เนื่องด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาความคิดเป็นอย่างมาก ทําให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุมีผล  เป็นระบบ  มีระเบียบ  มีแบบแผน 
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน
รอบคอบ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  คณิ ตศาสต ร์ เป็ น เค ร่ือ ง มือ ในการศึ กษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทักษะในการแก้ปัญหาซ่ึงมีความสําคัญ
ต่อชีวิตและสามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีข้ันตอน มีระเบียบแบบแผน และ
สามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง [4]  
  นอกเหนือจากนี้คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ท้ังในด้านการสื่อสาร การสืบเสาะ 
การตั้งข้อสันนิษฐาน และการให้เหตุผลการเลือกใช้กลยุทธวิธี
ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา และยังเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนวิชาการอื่น ๆ [5] อีกท้ัง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นนอกจากเนื้อหาวิชาท่ี
นักศึกษาได้เรียนรู้จากหลักสูตรโดยตรงแล้ว นักศึกษาจะต้อง
เรียนรู้วิชาพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีมีความจําเป็นในการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 
ท้ังนี้เนื่องด้วยกิจกรรม ต่าง ๆ ในสังคมล้วนต้องใช้ความรู้
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พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีเกือบทุกสาขาจึงต้องมีวิชาคณิตศาสตร์เป็
นวิชาพ้ืนฐาน จึงกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาพ้ืนฐานท่ีมี
ความสําคัญ เป็นลําดับต้น ๆ ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
อีกท้ังการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความสําคัญอย่างย่ิงในการ
พัฒนามนุษย์ทําให้มนุษย์มีความคิด คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้
สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถคาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  ด้ วย เห ตุผล ข้า ง ต้นคณะ ผู้ วิจั ย ไ ด้ตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและ
ความพึงพอใจในการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ท่ีมีพ้ืนฐานรายวิชาคณิตศาสตร์
ท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนเป็นโอกาสอันดีท่ีนักศึกษาจะได้
ปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการศึกษาผลการดําเนินการดังกล่าว เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรับพ้ืนฐาน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนปรับพ้ืนฐาน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความ
พึงพอใจในการเรียนปรับ พ้ืนฐานคณิตศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2558 ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้  
  3.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุก
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเคมี 
สาขาจุลชีววิทยา และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 110 คน   
  3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ การเรียน
ปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ ตัวแปรตาม (dependent 
variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับพื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร์ และความพึงพอใจในการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชา
คณิตศาสตร์ (ด้านเนื้อหา ด้านสถานท่ี ด้านสื่อการเรียนการ
สอน ด้านผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์) โดยการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์
ดําเนินในช่วงวันท่ี 16 - 29 กรกฎาคม 2558 ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เนื้อหาประกอบไปด้วย
เร่ืองตรรกศาสตร์ การแก้สมการ และเมทริกซ์  
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ และ
แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 
คะแนน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนปรับ
พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC เป็น 0.91 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนปรับ
พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา  2558  ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์จากคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการเรียนปรับ
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ตอนท่ี 2 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ 3 
ประเด็น คือ ด้านความชอบ ด้านความเข้าใจ และด้านความ
คาดหวังท่ีจะนําไปใช้ ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการเรียน
ปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ จําแนกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
สถานท่ี ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านผู้สอน ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ โดยเก็บ
ร วบ ร วม ข้ อ มู ล จ า กแบบสอบถ ามด้ ว ยตน เ อ ง จ า ก
กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ได้แก่ ความ
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจระดับมาก ความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง ความพึงพอใจระดับน้อย และความพึงพอใจ 
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คะแนน x  S.D.  ความแตกต่างของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ก่อนเรียน 11.88 8.817 4.28 
หลังเรียน 16.16 8.616  

 ** p < .01 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

 

เนื้อหา ความชอบ ความเข้าใจ ความคาดหวังท่ีจะนําไปใช้ 
x   S.D. x S.D. x  S.D. 

ตรรกศาสตร์ 3.92 0.87 3.95 0.80 3.88 0.92 
การแก้สมการ 3.94 0.82 3.91 0.87 3.92 0.87 
เมทริกซ์ 3.91 0.90 3.94 0.80 3.86 0.98 

 
ระดับน้อยท่ีสุด และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ 
Ketusingha [6] การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับ
พื้นฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 
30 ข้อ 
 
4. ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดเป็น 2 ประเด็น
คือ ประเด็นที ่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปรับ
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และ
ประเด็นท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนปรับ
พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์  
  4.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรับ
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ พบว่า 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
มีคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน ดังตารางท่ี 1 
  4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนปรับ
พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสรุปผลแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ได้แก่ เพศ อายุ ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาปรับ
พ้ืนฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ และตอนท่ี 3 เป็นการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่ี
เรียนปรับพ้ืนฐาน มีข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ การจําแนกตามเพศ 
อายุ พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานวิชา
คณิตศาสตร์ คิดเป็นนักศึกษาชาย ร้อยละ 47.60 หญิงร้อยละ 
52.40 และมีอายุเฉลี่ย 18.24 ปี  
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาปรับพ้ืนฐาน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 ประเด็น คือ ด้านความชอบ ด้าน
ความเข้าใจ และด้านความคาดหวังท่ีจะนําไปใช้ (นําไปใช้ใน
การเรียนตามหลักสูตร) พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนปรับพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 พิจารณารายประเด็นด้าน
ความชอบ คือ มีความชอบเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
เร่ืองตรรกศาสตร์ (ร้อยละ 30.50) และเร่ืองเมทริกซ์ (ร้อยละ 
30.50) และมีความชอบเนื้อหาอยู่ในระดับมาก คือ เร่ืองการ
แก้สมการ (ร้อยละ 41.50) ประเด็นด้านความเข้าใจ มีความ
เข้าใจเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เร่ืองตรรกศาสตร์ (ร้อยละ 
47.60) การแก้สมการ (ร้อยละ 47.60) และเรื่องเมทริกซ์ 
(ร้อยละ 46.30) และประเด็นด้านความคาดหวัง มีความ
คาดหวังเน้ือหาในการนําไปใช้ในการเรียนตามหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เร่ืองตรรกศาสตร์ (ร้อยละ 45.10) การแก้
สมการ (ร้อยละ 43.90) และเรื่องเมทริกซ์ (ร้อยละ 40.20) 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเรียนปรับ
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มีความคิดเห็น
เก่ียวกับเน้ือหาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความชอบ
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ตรรกศาสตร์ การแก้สมการ 
เมทริกซ์ ด้านความเข้าใจเน้ือหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

ตารางท่ี 1 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
    การเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  (n = 110) 
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รายการ x S.D.  
ด้านสถานท่ี 4.51 0.63 
1. จํานวนท่ีนั่งในห้องเรียน 4.53 0.66 
2. แสงสว่างในห้องเรียน 4.47 0.76 
3. ความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ 4.54 0.79 
ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.39 0.60 
1. เนื้อหาวิชา 4.44 0.73 
2. เอกสารประกอบการเรียนสอน 4.44 0.65 
3. โสตทัศนูปกรณ์ 4.28 0.66 
ด้านผู้สอน 4.38 0.60 
1. ความเชี่ยวชาญในเน้ือหาท่ีสอน 4.40 0.67 
2. วิธีการถ่ายทอดความรู้ 4.27 0.75 
3. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด 4.40 0.69 
4.การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 4.38 0.75 
5. ความเป็นกันเอง 4.43 0.74 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.31 0.66 
1. ความเหมาะสมของแบบทดสอบก่อนเรียน 4.29 0.77 
2. ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลังเรียน 4.36 0.73 
3.ความเหมาะสมของการประเมินผลระหว่างเรียน 4.31 0.72 
4. การแจ้งผลการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ 4.28 0.75 
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ 4.13 0.73 
1. ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการทางคณิตศาสตร์ 4.19 0.78 
2. ความเชื่อมโยงของพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์เดิม
กับเนื้อหาใหม่ 

4.13 
 

0.74 
 

3. การนําไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์โอกาสต่อไป 4.20 0.80 
4. การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 3.99 1.00 

ภาพรวม 4.35 0.53 
 

ตรรกศาสตร์ การแก้สมการ เมทริกซ์ สําหรับด้านความ
คาดหวังท่ีจะนําเนื้อหาคณิตศาสตร์ไปใช้อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ตรรกศาสตร์ การแก้สมการ และเมทริกซ์ ดังตารางท่ี 2 
  ตอนท่ี 3 เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน
ปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์พบว่า นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเรียนปรับ
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ 
  นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
ด้านสถานท่ี ได้แก่ จํานวนท่ีนั่งในห้องเรียน (ร้อยละ 59.80)   
แสงสว่างในห้องเรียน (ร้อยละ 58.50) ความเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศ (ร้อยละ 65.90) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
เนื้อหาวิชา (ร้อยละ 53.70) เอกสารประกอบการเรียนสอน 
(ร้อยละ 51.20) ด้านผู้สอน ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน 

(ร้อยละ 48.80) วิธีการถ่ายทอดความรู้ (ร้อยละ 43.90) การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด (ร้อยละ 51.20) การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 52.40) ความ
เป็นกันเอง (ร้อยละ 56.10) ด้านการวัดและประเมินผล 
ความเหมาะสมของแบบทดสอบก่อนเรียน (ร้อยละ 45.10) 
ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลังเรียน (ร้อยละ 50.00) 
ความเหมาะสมของการประเมินผลระหว่างเรียน (ร้อยละ 
45.00)  การแจ้งผลการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ (ร้อยละ 
43.90) ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจในแนวคิดและ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 39.02) ความเชื่อมโยงของ
พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เดิมกับเนื้อหาใหม่ (ร้อยละ 34.15) 
การนําไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์โอกาสต่อไป (ร้อยละ 
43.90)  

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 
                     2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ (ร้อยละ 46.30) ด้านการ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ความเข้าใจในแนวคิดและ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 42.70) ความเชื่อมโยงของ
พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์เดิมกับเน้ือหาใหม่ (ร้อยละ 47.60) 
การนําไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์โอกาสต่อไป (ร้อยละ 42.70) 
และการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน (ร้อยละ 39.00) 
  นักศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.35 S.D. = 0.53) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านก็
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านสถานท่ี และ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ด้านผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการนําไปใช้
ประโยชน์ ผลดังตารางท่ี 3 
 
5. อภิปรายผล 
  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจทางการ
เรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา  2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยอภิปรายผล
ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
  5.1 ผลสั มฤท ธ์ิทางการ เรี ยนป รับ พ้ืนฐาน วิชา
คณิตศาสตร์ มีคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน
แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 11.88 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 16.16 คะแนน  
  5.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาปรับพ้ืนฐานรายวิชา
คณิตศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 มีความคดิเห็นเก่ียวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์
ท้ัง 3 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงปีการศึกษา 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการ
เรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ไปจากเดิม โดยปรับให้
สอดคล้องกับเน้ือหาท่ีนําไปใช้ในแต่ละหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากข้ึน    
  5.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชา
คณิตศาสตร์ ด้านความพึงพอใจในการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชา
คณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.35 S.D. 
= 0.53) เม่ือพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสถานท่ี  
ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านผู้สอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้อง
งานวิจัยของ Sanunworakeat [7] ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

วัดผลประเมินผล พบว่าทุกด้านมีความสําคัญต่อการศึกษา 
และงานวิจัยของ Tanyarattanasrisakul [8] ได้ศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ 
พฤติกรรมการสอนของผู้สอน แรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียน 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์   
  จากผลการวิจัยส่งผลต่อการนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน
เ พ่ือเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน
วิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2558 ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีการปรับเปล่ียนหลักสูตรสําหรับการเรียน
ปรับพื้นฐานเป็นปีแรก ทั้งนี ้เพื ่อให้เหมาะสมและเข้ากับ
บริบทในการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ สําหรับผู้สอน
ควรศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนใน
หลักสูตรปกติ เพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาศักยภาพ
ท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป  
  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยควรพิจารณา
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์
ตลอดจนทดสอบความรู้พ้ืนฐานผู้เรียนเพ่ือจัดแยกกลุ่มเรียน
ตามความรู้ พ้ืนฐานเดิมอย่างแท้จริง เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ให้มีมากย่ิงข้ึน 
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