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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องนี้เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ศ วกรรม 2 ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ จ� ำ นวน 45 คน โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 และ
เพศชาย จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการ
ส�ำรวจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านสถานทีแ่ ละโสตทัศนูปกรณ์ จากการส�ำรวจพบว่า ความพึง
พอใจโดยรวมจะอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.07) ส่วนความพึงพอใจในแต่ละด้านที่
ประกอบด้วย ด้านผู้สอนมีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.11)
รองลงมาคือ ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.10)
ด้านกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.06) และความพึงพอใจ
น้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการวัดและประเมินผล อยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลีย่ =3.96) ตามล�ำดับ
งานวิจยั เรือ่ งนีไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�ำปีงบประมาณ
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ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ นักศึกษา คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

Abstract

บทนำ� (Introduction)
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนนั้น มีความส�ำคัญต่อวงการวิชาชีพครูอาจารย์เป็น
อย่างยิง่ เนือ่ งจากครูอาจารย์มคี วามจ�ำเป็นต้องพัฒนาวิธกี ารเรียนการสอน การจูงใจ
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน การเพิ่ม
สัมฤทธิผลการเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดการเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2555)
รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 เป็นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะ
พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเนือ้ หาวิชาจะเน้นด้านการ
เพิ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานในงานด้านวิศวกรรม ที่จะน�ำ

บทที่ 4

This research aimed to explore 45 second year students’ satisfaction of
teaching and learning of Engineering Mathematics II subject, Faculty of
Engineering, Princess of Naradhiwas University. The samples were 23 female
students (51.11%) and 22 male students (48.89%). The instrument used in
this study was questionnaires which consisted of 4 aspects; lecturer, teaching and
learning process, assessment, and classroom and audiovisual. The study found
that the overall satisfaction of the students was at a good level (mean = 4.07).
When considering each aspect, the highest students’ satisfaction was the lecturer
aspect, which was at a good level (mean = 4.11), followed by the classroom
and audiovisual aspect, which was at a good level (mean = 4.10). In the same
fashion, the teaching and learning aspect was at a good level (mean = 4.06).
The lowest students’ satisfaction was the assessment aspect, however it was also
at a good level (mean = 3.96), respectively.
Key words: Satisfaction, Students, Engineering Mathematics II
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ไปสู่การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในกลุ่มประสบการณ์อื่นๆ และการเรียนในระดับสูง
เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดและคิดเป็น คือ คิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
ขั้นตอนในการคิด สามารถแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจ�ำวัน จึงต้อง
ใช้ความรูแ้ ละทักษะทางคณิตศาสตร์เกือบตลอดเวลา เช่น การประมาณค่า การซือ้ ขาย
การดูเวลา และอืน่ ๆ อีกมากทีเ่ กีย่ วกับจ�ำนวนและตัวเลข อาจกล่าวได้วา่ คณิตศาสตร์
เป็นวิชาทักษะที่ส�ำคัญและสัมพันธ์กับชีวิตประจ�ำวันอย่างแยกกันไม่ได้
ด้วยความส�ำคัญดังกล่าว การสอนคณิตศาสตร์นั้นเพียงเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรูค้ วามเข้าใจเนือ้ หาหลักของคณิตศาสตร์เท่านัน้ ยังไม่เพียงพอ แต่ผสู้ อนจ�ำเป็น
ต้องสอนให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและเกิดทักษะในการคิดค�ำนวณ จนสามารถน�ำไป
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันซึง่ เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ปญ
ั หา ดังนัน้ การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์จ�ำเป็นต้องเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ในการแก้ปัญหา
(สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math, 2010) จึงท�ำให้การท�ำวิจัยในชั้นเรียนมีความ
ส�ำคัญต่อคุณภาพของผูเ้ รียน และสามารถท�ำได้ทกุ ระดับการศึกษา ตัง้ แต่การศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา แต่ในบทความนี้มุ่งน�ำเสนอวิธีการวิจัยใน
ชัน้ เรียนระดับอุดมศึกษา ในชัน้ ปีที่ 2 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะน�ำผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนนี้ไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเองในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
รายวิชาคณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2 เป็นวิชาหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เนือ่ งจากเป็นวิชาพืน้ ฐานในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอืน่ ๆ ของ
หลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดและน�ำความคิดรวบยอด
ไปสร้างความรู้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่มีต่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
2. ศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 จ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
3. น�ำผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด (Concept theory framework)
เพื่อให้การด�ำเนินงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
เนื้ อ หาของทฤษฎี แ ละหลัก การต่างๆ ที่มีค วามส�ำคัญตลอดจนความรู้ทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้

ความหมายของคณิตศาสตร์

บทที่ 4

พีระพล ศิริวงศ์ (2542 : 7-8) นักการศึกษาให้ความหมายของคณิตศาสตร์
ไว้หลากหลายดังนี้ คนโดยทั่วไปอาจจะเข้าใจคณิตศาสตร์ไปได้หลายแบบแตกต่าง
กันไป เช่น อาจเข้าใจว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและ
การหารของจ�ำนวน คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการค�ำนวณเชิงปริมาณ เป็นภาษา
อย่างหนึง่ และเป็นเครือ่ งมือของวิทยาการแขนงต่างๆ และได้เรียบเรียงการให้ความ
หมายของคณิตศาสตร์ โดยนักวิทยาศาสตร์หลายท่านทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม (2550 : 31) ได้ศึกษาความหมายของคณิตศาสตร์
และสรุปไว้ว่า ค�ำว่า “คณิตศาสตร์” (ค�ำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากค�ำว่า คณิต
(การนับ หรือ ค�ำนวณ) และศาสตร์ (ความรู้ หรือการศึกษา) ซึง่ รวมกันมีความหมาย
โดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการค�ำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการค�ำนวณ ค�ำนี้
ตรงกับค�ำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากค�ำภาษากรีก (m&aacute; thema)
แปลว่า “วิทยาศาสตร์ ความรู้ และการเรียน” และค�ำว่า (mathematic&oacute; s)
แปลว่า “รักทีจ่ ะเรียนรู”้ ในอเมริกาเหนือนิยมย่อ mathematics ว่า math ส่วนประเทศ
อื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมย่อว่า maths.
คณิตศาสตร์ ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2493 :
222) ดังนี้ คณิต (คะนิด) (น) การนับ การค�ำนวณ วิชาค�ำนวณ มักจะใช้เป็นค�ำหลัง
ของวิชาบางประเภท เช่น พีชคณิต เรขาคณิต คณิตศาสตร์
สรุปความหมายของคณิตศาสตร์ได้วา่ คณิตศาสตร์ คือ วิชาทีว่ า่ ด้วยการค�ำนวณ
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารของจ�ำนวน เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการ
คิด เป็นภาษา เป็นวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นตรรกวิทยาและเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
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บทที่ 4

ธรรม าติของคณิตศาสตร์
ผู้ศึกษาคณิตศาสตร์ควรเรียนรู้และเข้าใจในระบบคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้น
ฐานให้ผู้ศึกษาน�ำไปประยุกต์ในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น ธรรมชาติของคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่สร้างสรรค์จิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวกับความคิดกระบวนการและเหตุผล
คณิตศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานในการด�ำรงชีวิตและมุ่งให้ผู้เรียนน�ำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน ธรรมชาติของคณิตศาสตร์มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเป็นนามธรรม
เนือ้ หาบางเรือ่ งก็ยากทีจ่ ะอธิบายให้เข้าใจได้ แต่ปจั จุบนั เราสามารถใช้เทคโนโลยีเข้า
ช่วย และเนื้อหามีลักษณะเหมือนบันไดเวียน จะต่อเนื่องกัน การเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องใดผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานที่เพียงพอส�ำหรับการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เป็นวิชา
หนึ่งที่ส�ำคัญต่อมนุษย์มาก ในแง่ที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน นับตั้งแต่
ตื่ น นอนตอนเช้ า ไปกระทั่ ง เข้ า นอนในตอนกลางคื น บุ ค คลต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ
คณิตศาสตร์ตลอดเวลา

กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
การแก้ปัญหาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�ำวัน ปัญหา
การเมือง ปัญหาสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ ล้วนต้องใช้ความคิดทั้งนั้น และต้อง
คิดให้เป็น คิดให้ได้ คิดเป็นกระบวนการและมียุทธวิธีในการคิดอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ�ำเป็นต้องมียุทธวิธีในการแก้ปัญหา
โดยเริ่มศึกษาลักษณะของปัญหาว่า ปัญหานี้เคยพบเห็นมาก่อน เหมือนหรือคล้าย
กับวิธีแก้ปัญหาที่เคยได้แก้มาแล้วหรือไม่อย่างไร รูปแบบและหลักการสามารถใช้
วิธีคิดแบบย้อนกลับใช้ยุทธวิธีในการเดาและตรวจสอบค�ำตอบได้หรือไม่ นอกจาก
นี้ยังมียุทธวิธีอื่นๆ ที่น�ำมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา
นั้นได้ง่ายขึ้น เช่น การอ่านปัญหาซ�้ำ การบอกโจทย์ปัญหานั้นด้วยค�ำพูดของตนเอง
การมองหาค�ำหรือข้อความที่จะช่วยในการแก้ปัญหา การเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ส�ำคัญ
ลงบนกระดาษทด การขีดเส้นใต้ประโยคทีค่ ดิ ว่าจะใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาได้
การเขียนตารางหรือแผนภูมิ การเขียนกราฟ การวาดภาพลายเส้น การวาดรูป และ
การใช้จำ� นวนทีม่ คี า่ น้อยๆ แทนจ�ำนวนทีม่ คี า่ มาก ซึง่ ยุทธวิธแี ละวิธกี ารต่างๆ เหล่านี้
จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนคิดเป็น คิดได้และคิดอย่างมีกระบวนการ
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บทที่ 4

นอกจากทฤษฎีทกี่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีนกั วิจยั ด้านการศึกษาทีท่ ำ� การศึกษา
วิจัยและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ รายการผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุรักษ์ โพธิ์ทอง
(2555) ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์แก้โจทย์สมการ
ฝึกการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีล�ำดับขั้นตอน โดยนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของผู้เรียน มีคะแนนการพัฒนาเพิ่มขึ้นและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการ หลังการเรียนโดยใช้การสอนแบบ
วางแผนการแก้โจทย์ปัญหา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จ�ำนวน 37 คน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรรายวิชา
คณิตศาสตร์ 2 แผนการเรียนรู้แบบปกติและแบบวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา
แบบทดสอบการแก้โจทย์ปญ
ั หาสมการเป็นแบบอัตนัย แบบฟอร์มการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาสมการ และแบบประเมินผลการท�ำโจทย์ปญ
ั หาสมการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
วิธีการแจงแจกความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สมการของนักศึกษาระดับ ปวส.1 หลังการเรียนโดยใช้วิธีการ
สอนแบบวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา มีคะแนนพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกคนและเกิดทักษะ
ในการแก้โจทย์ปญ
ั หามากขึน้ หลังจากได้รบั ความรูแ้ ละฝึกทักษะการวางแผนการแก้
ปัญหาโจทย์ ใช้เวลาในการแก้ปัญหาโจทย์สั้นลงและถูกต้องมากขึ้น ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนการพัฒนานั้นนักศึกษาได้คะแนนสูงสุด 16 คะแนน และคะแนน
ต�่ำสุด 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงกว่าครึ่งของคะแนนเต็ม จ�ำนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.1 และคะแนนต�่ำกว่าครึ่งของคะแนนเต็ม จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
64.9 ซึ่งหลังจากได้รับการพัฒนาฝึกแก้โจทย์ปัญหาแล้ว นักศึกษามีคะแนนสูงกว่า
ครึง่ ของคะแนนเต็ม จ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 และคะแนนต�ำ่ กว่าครึง่ ของ
คะแนนเต็ม จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 และมีข้อค้นพบที่ส�ำคัญจากการ
วิจัย คือ การสอนแบบวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา เป็นการสอนที่พยายามดึงเอา
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมา เพื่อน�ำผู้เรียนไปสู่การคิดรวบยอดแต่ละขั้นตอน
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้รับประสบการณ์ตรง เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตาม
ล�ำดับความยากง่าย การสอนทีเ่ น้นกระบวนการคิด ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสุเนตร สืบค้า (2552)
ได้ศึกษาระดับความพึงพอในของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใช้ผสู้ อนสองคน ส�ำหรับกรณีศกึ ษาวิชา วก 341 หลักกระบวนการทาง
วิศวกรรมเกษตรกับ วก 363 หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1 และเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และประเภทของ
กิจกรรมบูรณาการ โดยวิธกี ารวิจยั เชิงส�ำรวจ จากนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนทัง้ สอง
วิชาในภาคการศึกษา 2/2551 จ�ำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตรกับ วก 363 หน่วย
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 1 ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีอายุระหว่าง 21-22 ปี จ�ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6
เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และสาขา
วิศวกรรมอาหาร จ�ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 มีระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนสองคนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
โดยมีความพึงพอใจด้านผูส้ อนสูงสุด และด้านการวัดและประเมินผลต�ำ่ สุด จากการ
เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาที่
ศึกษาในชัน้ ปีทแี่ ตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 และนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ส่วนนักศึกษาทีม่ ปี จั จัยด้านเพศ การมี/ไม่มคี อมพิวเตอร์เป็น
ส่วนตัว ความสะดวก/ไม่สะดวกในการท่องเว็บจากมหาวิทยาลัย และความสะดวก/
ไม่สะดวกในการท่องเว็บจากทีพ่ กั มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณา
การไม่แตกต่างกันทางสถิติ และนอกจากนี้ สินธะวา คามดิษฐ์ (2556) ที่ได้ท�ำงาน
วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยได้กล่าวว่างานวิจัยในชั้นเรียน
มีความส�ำคัญต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ซึ่งผู้สอน
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
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ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ลงทะเบียนรายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 45 คน

เครื่องมือการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีม่ ที งั้ หมด 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น อายุ เพศ สาขาวิชา ตอนที่ 2 จะเป็น
ข้อมูลระดับความพึงพอใจของปัจจัยในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านผูส้ อน 2.ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน 3.ด้านการวัดและประเมินผล และ 4.ด้านสถานที่และ
โสตทัศนูปกรณ์ และตอนที่ 3 จะเป็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ที่มี 5 ระดับความพึงพอใจ ได้แก่ 5 =
พึงพอใจมากสุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย และ
1 = พึงพอใจน้อยสุด ตามล�ำดับ

บทที่ 4

โดยผ่านกระบวนการวิจยั ดังกล่าว บทความของเขามุง่ น�ำเสนอวิธกี ารวิจยั ในชัน้ เรียน
ระดับอุดมศึกษา (Classroom Action Research in Higher Education) ตามแนวคิด
ของ Kemmis and McTagart (1990) ที่เสนอกระบวนการ PAOR ซึ่งประกอบด้วย
การวางแผน (plan: P) การปฏิบัติตามแผน (act: A) การสังเกตตรวจสอบผลจาก
การปฏิบัติ (observe: O) และการสะท้อนผล (reflect: R) เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับ
อาจารย์ที่สนใจจะท�ำการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ก�ำหนดให้มีการ
จัดการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นามาจากงานวิจยั ทีผ่ สู้ อนพัฒนาขึน้ และน�ำไปใช้ในการพัฒนาวิธี
สอน
จากเนือ้ หาของทฤษฎี หลักการต่างๆ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานวิจัยเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 4

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนต่อไปนี้
- การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้ ข ออนุ ญ าตและขอความร่ ว มมื อ จาก
นักศึกษาทุกคนทีล่ งทะเบียนเรียนในการช่วยตอบแบบสอบถาม (ใช้เวลาในช่วงท้าย
คาบเรียน 1 คาบเรียน)
- ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามแจกให้นกั ศึกษา และเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วย
ตนเอง
- ท�ำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทั้งหมด แล้วด�ำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distributions) ร้อยละ (Percentage/percent) ค่าเฉลีย่ (Mean)
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเพื่อการแปรผลออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ คือ
- ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ช่วง 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากสุด หรือดีมาก
- ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยช่วง 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก หรือดี
- ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยช่วง 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรือ
พอใช้
- ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ช่วง 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย หรือปรับปรุง
- ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ช่วง 0.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยสุด หรือไม่ดี
2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการ
สรุปตีความจากข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion)
จากผลการเก็บข้อมูลในแต่ละด้าน สามารถรายงานผลได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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บทที่ 4

ข้อมูลด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งมด 45 คน จะมีอายุอยู่ในช่วง
19-22 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20.18 ปี อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33 อายุ 20
ปี คิดเป็นร้อยละ 57.78 อายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 และอายุ 22 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 2.22 ตามล�ำดับ
ข้อมูลด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 45 คน แบ่งเป็นเพศชาย
จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 และเป็นเพศหญิงจ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
51.11 ตามล�ำดับ
ข้อมูลด้านสาขาวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งมด 45 คน แบ่งเป็นสาขา
วิชาวิศวกรรมโยธา จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมยานยนต์ จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรม
อุตสาหการ จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามล�ำดับ
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของปัจจัยในแต่ละด้าน ประกอบด้วย
1.ด้านผู้สอน 2.ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.ด้านการวัดและประเมินผล และ
4.ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การเรี ย น
การสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในภาพรวมนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้สอน ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสถานที่และโสต
ทัศนูปกรณ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่
ละด้านกับเกณฑ์ในหัวข้อ วิธีวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลีย่ = 4.07, S.D. = 0.84) และมีความพึงพอใจ
ด้านผู้สอนสูงที่สุดอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.11, S.D. = 0.81) รองลงมาคือ ด้าน
สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.85) ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.06, S.D. = 0.76) และด้าน
การวัดและประเมินผลต�่ำที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 3.96, S.D. = 0.89)
ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 โดยรวมและรายด้าน
ระดับความพึงพอใจ
ด้านผู้สอน
ด้านกระบวนการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.11
4.06
3.96
4.10
4.07

S.D.
0.81
0.76
0.89
0.85
0.84

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

บทที่ 4

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจด้านผู้สอน
ระดับความพึงพอใจ (ด้านผู้สอน)
ค่าเฉลีย่
1. ผู้สอนมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
4.21
2. ผู้สอนมีความตรงต่อเวลา
4.61
3. ผู้สอนมีความตั้งใจเข้าสอนอย่างสม่ำ�เสมอ
4.22
4. ผู้สอนพูดเสียงดังฟังชัด
4.38
5. ผู้สอนแจกแผนการสอนและชี้แจงรายละเอียดใน
4.04
แผนการสอนอย่างชัดเจน
6. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาสาระเข้าใจง่าย
3.93
7. ผู้สอนเลือกกิจกรรมในห้องเรียนที่มีความเหมาะสม 3.96
และสอดคล้องกับบทเรียน
8. ผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่า
3.71
สนใจ
9. ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการ
4.16
เรียนการสอน
10. ผู้สอนอธิบายวิธีการทำ�กิจกรรมในชั้นเรียนให้เข้าใจ 3.89
ได้ชัดเจน

S.D. ระดับ
0.57
ดี
0.53 ดีมาก
0.65
ดี
0.69
ดี
0.80
ดี
0.86
0.72

ดี
ดี

0.83

ดี

0.70

ดี

0.91

ดี

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม
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ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาด้านผู้สอน จากตารางที่
2 พบว่า ความพึงพอใจต่อการที่ผู้สอนมีความตรงต่อเวลามีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
= 4.61, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ผู้สอนพูดเสียงดังฟังชัด (ค่าเฉลี่ย = 4.38,
S.D. = 0.69) ผู้สอนมีความตั้งใจเข้าสอนอย่างสม�่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 4.22, S.D.
= 0.65) ผู้สอนมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย = 4.21, S.D. = 0.57) ผู้สอน
กระตุน้ ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน (ค่าเฉลีย่ = 4.16, S.D.
= 0.70) ผูส้ อนแจกแผนการสอนและชีแ้ จงรายละเอียดในแผนการสอนอย่างชัดเจน
(ค่าเฉลีย่ = 4.04, S.D. = 0.80) ผูส้ อนเลือกกิจกรรมในห้องเรียนทีม่ คี วามเหมาะสม
และสอดคล้องกับบทเรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.96, S.D. = 0.72) ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
สาระเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.93, S.D. = 0.86) ผู้สอนอธิบายวิธีการท�ำกิจกรรม
ในชั้นเรียนให้เข้าใจได้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.89, S.D. = 0.91) และผู้สอนสามารถ
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจมีระดับความพึงพอใจต�่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
3.71, S.D. = 0.83) ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ ของนักศึกษาด้านกระบวนการเรียน
การสอน ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อจ�ำนวนบทเรียนมีความเหมาะสม
กับเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษามีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.18, S.D. = 0.65)
รองลงมาคือ การแบ่งเวลาในส่วนของการบรรยายและการท�ำกิจกรรมมีความเหมาะสม
(ค่าเฉลีย่ = 4.09, S.D. = 0.48) มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชัน้ เรียน (ค่าเฉลีย่
= 4.07, S.D. = 0.78) บทเรียนทีน่ ำ� มาใช้เชือ่ มโยงเนือ้ หากับกิจกรรมมีความเหมาะสม
(ค่าเฉลีย่ = 4.02, S.D. = 0.70) และในกระบวนการเรียนการสอน ผูส้ อนสนับสนุน
ให้มีการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีระดับความพึงพอใจต�่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
3.96, S.D. = 0.75) ตามล�ำดับ
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บทที่ 4

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจ (ด้านกระบวนการเรียนการสอน)
1. การแบ่งเวลาในส่วนของการบรรยายและการทำ�
กิจกรรมมีความเหมาะสม
2. จำ�นวนบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนตลอด
ภาคการศึกษา
3. บทเรียนที่นำ�มาใช้เชื่อมโยงเนื้อหากับกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
4. ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนสนับสนุนให้มีการ
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
5. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ
4.09 0.48
ดี
4.18

0.65

ดี

4.02

0.70

ดี

3.96

0.75

ดี

4.07

0.78

ดี

ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของนั ก ศึ ก ษาด้ า นการวั ด และ
การประเมินผล ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจต่อคะแนนกิจกรรมใน
ชั้นเรียน (20 %) มีความเหมาะสมมีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.04, S.D. = 0.74)
รองลงมาคือ การให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการประเมินผลการท�ำงานของกลุม่ มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉลีย่ = 4.02, S.D. = 0.76) การแบ่งสัดส่วนของคะแนนจากงานและ
กิจกรรม : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค เป็น 40 : 25 : 35 มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.98, S.D. = 0.83) และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์มีความ
เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจต�ำ่ ทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.78, S.D. = 1.08) ตามล�ำดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจด้านการวัดและประเมินผล
ระดับความพึงพอใจ (ด้านการวัดและประเมินผล) ค่าเฉลี่ย
1. การแบ่งสัดส่วนของคะแนนจากงานและกิจกรรม : 3.98
คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค เป็น
40 : 25 : 35 มีความเหมาะสม
2. คะแนนกิจกรรมในชั้นเรียน (20%) มีความ
4.04
เหมาะสม

S.D.
0.82

ระดับ
ดี

0.74

ดี

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม
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ระดับความพึงพอใจ (ด้านการวัดและประเมินผล) ค่าเฉลี่ย
3. การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
4.02
ทำ�งานของกลุ่มมีความเหมาะสม
4. การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์มีความเหมาะสม
3.78
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S.D.
0.76

ระดับ
ดี

1.08

ดี

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
(ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์)
1. สภาพของห้องเรียนมีความเหมาะสม
4.09
2. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำ�นวน
4.18
นักศึกษา
3. โต๊ะและเก้าอี้เลกเชอร์มีจำ�นวนเพียงพอ
4.13
4. เพื่อความสะดวกในการทำ�กิจกรรมกลุ่ม โต๊ะ
4.07
เรียนควรมีการเคลื่อนย้ายไปมาได้
5. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำ�เสนองานมีความ 4.02
เหมาะสม

S.D.

ระดับ

0.82
0.73

ดี
ดี

0.81
0.75

ดี
ดี

0.96

ดี

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่กลุ่มนักศึกษาอยากให้ผู้สอนได้
ท�ำการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ที่ดีในปีการศึกษาถัดไป เช่น ต้องการ
เอกสารอ่านประกอบเพิม่ เติม อธิบายให้ละเอียดขึน้ หาเวลาสอนเพิม่ เติม และอยาก

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาด้านสถานที่และโสต
ทัศนูปกรณ์ ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจต่อขนาดของห้องเรียน
เหมาะสมกับจ�ำนวนนักศึกษา มีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.18, S.D. = 0.73)
รองลงมาคือ โต๊ะและเก้าอี้เลกเชอร์มีจ�ำนวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.13, S.D. =
0.81) สภาพของห้องเรียนมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.09, S.D. = 0.82)
เพือ่ ความสะดวกในการท�ำกิจกรรมกลุม่ โต๊ะเรียนควรมีการเคลือ่ นย้ายไปมาได้ (ค่า
เฉลี่ย = 4.07, S.D. = 0.75) และสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการน�ำเสนองานมีความ
เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจต�ำ่ ทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.02, S.D. = 0.96) ตามล�ำดับ
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
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ให้มกี ารเรียนรูน้ อกห้องเรียน เป็นต้น จากข้อเสนอแนะทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ผูด้ ำ� เนิน
การวิจัยสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

บทที่ 4

สรุป (Conclusions)
จากการส�ำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 จากจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 45 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นนั้
สามารถสรุปผลเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
1. จ�ำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีสัดส่วนที่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิงจ�ำนวน 23 คน และเพศชายจ�ำนวน 22 คน
2. จ�ำนวนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ
จ�ำนวน 19 คน รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
จ�ำนวน 9 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ จ�ำนวน 7 คน และสาขาวิชา
เทคโนโลยีวศิ วกรรมยานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ มีจ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ สาขาละ 5 คน ตามล�ำดับ
3. นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับทีด่ ี และมีความพึงพอใจด้าน
ผู้สอนสูงที่สุด และด้านการวัดและประเมินผลต�่ำที่สุด
4. ระดับความพึงพอใจด้านผูส้ อน หัวข้อของผูส้ อนมีความตรงต่อเวลา มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ 4.61 (ระดับดีมาก) ด้านกระบวนการเรียนการสอน
หัวข้อของจ�ำนวนบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ 4.18 (ระดับดี) ด้านการวัดและประเมินผล หัวข้อของ
คะแนนกิจกรรมในชั้นเรียน (20 %) มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ 4.04 (ระดับดี) และด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ หัวข้อขนาดของ
ห้องเรียนเหมาะสมกับจ�ำนวนนักศึกษา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 4.18
(ระดับดี)
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ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ผู้สอน
ควรให้ความส�ำคัญกับการฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเป็นหลัก จากงานวิจัยเรื่อง
นี้สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญจากนักศึกษาได้ดังนี้ คือ นักศึกษาต้องการ
เอกสารเพือ่ อ่านประกอบเพิม่ เติม ให้ผสู้ อนอธิบายเนือ้ หาให้มคี วามละเอียดมากขึน้
เป็นต้น จากข้อเสนอแนะทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ผูด้ ำ� เนินการวิจยั สามารถน�ำข้อมูลดัง
กล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการสอนในปีการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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