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ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถติสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102) 
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For Science and Technology 

อาจารย์กชกร ณ นครพนม และ อาจารย์ปิยพร  นรุารักษ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัวิธีการศกึษาชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (96102) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) จ านวนและข้อมลูของนกัศกึษาที่เคยลงหรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชดุวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2)ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการ
สอน และ 3) ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา ประชากรที่ใช้ศกึษา ได้แก่  นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีเคยลงหรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุดวิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิ (96401)ชุดวิชาการออกแบบและพฒันา
เว็บ (96413)  ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์(96414)ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  (97403) ชุดวิชากระบวนการพิมพ์
พืน้ลกึ การพิมพ์พืน้ฉลลุายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด (97405)  และชุดวิชาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัด ุและการบ ารุงรักษา
ในอตุสาหกรรม (97315) ในช่วงเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
จ านวน 342 คน ท าการศึกษาทัง้ประชากร เคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีแจก
แบบสอบถามให้กบันกัศึกษาทกุคนที่มาเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ โดยได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 328 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.91  การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ข้อมลูทัว่ไปนกัศึกษาสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.04  อายรุะหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ44.82ก าลงัศึกษา
อยูใ่นหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต ร้อยละ 55.18ประกอบอาชีพพนกังาน/ลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน ร้อยละ 52.13มีรายได้ตอ่
เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 49.39ระดับการศึกษาก่อนสมัครเรียนหลักสูตรนีท้ี่ มสธ. คือ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ร้อยละ56.10นกัศกึษาสว่นใหญ่ประเมินตนเองวา่ความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์อยู่
ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 45.43 ลงทะเบียนชดุวิชานีเ้ป็นครัง้แรก ร้อยละ 31.71นกัศกึษาสว่นใหญ่ไมร่ะบจุ านวนหน่วยที่
อา่นเอกสารการสอนของชดุวิชาร้อยละ 35.06สว่นสาเหตทุี่ยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบเนื่องจากไม่มีเวลาร้อย
ละ59.4 ต้องการให้มีสื่อเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีรอม ร้อยละ 35.98 และสาเหตุที่เรียนหลกัสตูรกับ มสธ. เพราะ
อยากเรียนรู้ ร้อยละ 50.00 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
คณุภาพของเอกสารการสอน ในระดบัมากทกุด้านได้แก่ ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชุดวิชา 
ค่าเฉลี่ย 4.00ร้อยละ 44.51ความถกูต้องของเนือ้หา ค่าเฉลี่ย 3.99ร้อยละ 45.73ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับ
ผู้ เรียน คา่เฉลีย่ 3.56ร้อยละ 37.50ตวัอย่างของเนือ้หาช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ ค่าเฉลี่ย 3.50ร้อยละ 39.33 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9

http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/Practice/97403/97403.asp
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ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหนว่ย ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.60ร้ อยละ 42.99 ความสามารถในการ 
พฒันาความคิดของผ้เูรียน คา่เฉลี่ย 3.77 ร้ อยละ 47.26และการน าไปประยกุต์ใช้ ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ คา่
เฉลี่ย 3.56 ร้อยละ 39.33 

3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชดุวิชานกัศึกษาสว่นใหญ่
มีความพึงพอใจต่อคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดวิชาในระดบัมากทกุด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบใน
การท ากิจกรรมประจ าชดุวิชาคา่เฉลีย่ 3.57ร้อยละ 40.24แบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
ค่าเฉลี่ย 3.77ร้อยละ 49.09ความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.77ร้อยละ 49.70แบบประเมินตนเองช่วย
นกัศกึษาให้เข้าใจวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหนว่ยได้ดีขึน้ คา่เฉลีย่ 3.68ร้อยละ 41.16ความเหมาะสมของเฉลยแบบประเมิน
ตนเองค่าเฉลี่ย 3.68ร้อยละ 44.82และนกัศึกษาได้รับประโยชน์และมีความมั่นใจในการสอบเพิ่มขึน้หลงัจากท าแบบ
ประเมินตนเอง คา่เฉลีย่ 3.70ร้อยละ 42.07 

ค าส าคัญ : วิธีการศกึษาชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Abstract 

The objectives of this research on students’ opinions on Study Methodology for 

Mathematics and Statistics for Science and Technology (96102) were to study: 1) the number 

and data of students who registered Mathematics and Statistics for Science and Technology 

(96102); 2) the satisfaction of them on the quality of the coursebooks; and 3) the satisfaction 

of them on the quality of practical skill activities for the course. The population consisted of  

342 students who registered and attended practical skill work for Office Automation System 

(96401), Web Design and Development (96413), Computer Programming (96414), Prepress 

Technology (97403), Recess, Screen and Non-impact Printing Processes (97405) and Tools, 

Machines, Materials and Maintenance in Industry (97315) in the first semester of the 2011 

academic year. Data were collected from the research’s population using questionnaires. 328 

completed questionnaires were returned or 95.91% of them. Data were analyzed using 

frequency, percentage and mean. 

Research Findings 

1.For background demographics, 71.04% of the respondents were male, 44.82% were

aged between 21 and 30 years, 55.18 were studying in Bachelor of Technology (Business 

Information Technology), 52.13% were private sector employees, 49.39% had income 

between 10,001 and 20,000 Baht per month, 56.10% already had Diploma / High Vocational 

Certificate (Dip. /High Voc. Cert.) as their highest educational level before register at STOU, 

45.43% already have some knowledge about Mathematic in moderate level, 31.71% were 

first time registered in this course, 35.06% were not reported on the number of unit they 

already studied, 59.40% reported that they had not read or had read some of units because 

they did not have time, 35.98% reported that the supplementary media they wanted the most 

was CD-ROM, and 50.00% registered in this program for gaining the knowledge. 

2. As for the students’ satisfaction on the quality of the coursebooks, most of the

students rated Completeness depend on objective and description of course as high level ( ̅  = 

4.00, 44.51%), rated accuracy and up-to-date as high level ( ̅= 3.99, 45.73%), rated student 

level suitability as high level ( ̅= 3.56, 37.50.%), rated sample suitability to improve 

understanding as high level ( ̅= 3.50, 39.33%), rated time for study each unit as high level 

( ̅= 3.60, 42.99%), rated capability to improve their thinking as high level ( ̅= 3.77, 47.26%), 

and rated applied to other situation or other course as high level ( ̅= 3.56, 39.33%). 
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3. As for the students’ satisfaction on the quality of practical skill activities for the

course, most of the students rated responsibility to work on practical skills activities by 

themselves as high level ( ̅ = 3.57, 40.24%), rated pre- and post-test were compatible with 

objective of course as high level ( ̅= 3.77, 49.09%), rated accuracy of self-practical skill 

activities as high level ( ̅= 3.77, 49.70%), rated activities in practical skills could help better 

understanding of chapter’s objectives as high level ( ̅  = 3.68, 41.16%), rated suitability of 

the answer of self-practical skill activities as high level ( ̅= 3.68, 44.82%), and rated self-

practical skill activities help increase students’ confidence in the test ( ̅= 3.70, 42.07%).  

Keywords :  Study Methodology for Mathematics and Statistics for Science and Technology 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศกึษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั ได้แก่ 
เอกสารการสอนประจ าชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
ซึง่เป็นส่ือการศกึษาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน
การศกึษาด้วยตนเองในระบบทางไกล ดงันัน้ ส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้
ยอ่มสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการศกึษามากท่ีสดุ 

ดงันัน้ การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพ
ของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)อนัเป็นชดุวิชา
แกนของทุกหลกัสูตร จึงเป็นการศึกษาข้อมูลจากผู้ ใช้ส่ือการศกึษาดงักล่าวโดยตรง ซึ่งผลการวิจยัท่ีได้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเอกสารการสอนและกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะประจ าชุดวิชาให้มี
คณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นกัศึกษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศึกษามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการรักษา
คณุภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2552 อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาจ านวนและข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีเคยลงหรือก าลังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 
2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน
3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา

นิยามศัพท์ 
เอกสารการสอนประจ าชุดวิชา คือ ต าราท่ีผลิตขึน้มาเพื่อใช้โดยเฉพาะในระบบการสอนทางไกล

ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และเป็นส่ือการสอนหลกัท่ีท าให้นกัศกึษาสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง
และเข้าใจเนือ้หาสาระได้เช่นเดียวกันกับการสอนในชัน้เรียน เอกสารการสอน 1 ชุดวิชามีค่าเท่ากับ 6 
หนว่ยกิต และในชดุวิชามี15 หนว่ยการเรียน โดยท่ี 1 หนว่ยการเรียน นกัศกึษาจะใช้เวลาเรียนประมาณ 12 
ชม. ตอ่สปัดาห์ 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองคือ การฝึกปฏิบตัิท่ีนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิด้วยตนเองท่ีบ้าน
โดยนกัศกึษาจะได้รับแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง 1 เลม่ซึ่งใช้ศกึษาควบคู่กบัเอกสารการสอนหรือ
อาจใช้หนังสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมาอ่านประกอบในการจัดท ากิจกรรมด้วยตนเองนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ
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กิจกรรมตา่งๆตามท่ีก ําหนดในแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเองทกุกิจกรรมและน าไปในวนัเข้ารับการ 
ฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ือสง่ให้กบัอาจารย์ประจ ากล่มุด้วยตนเอง 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามคือ กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษา
ได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพฒันาความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึน้
นอกเหนือจากส่ือเอกสารการสอนหรือส่ืออ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทัง้เสริมในรายละเอียดและวิธีการ
เรียนรู้เฉพาะด้านให้มีคณุภาพตามมาตราฐานวิชาชีพต่อไป โดยท่ีนกัศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริม
ทกัษะภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ตามก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีซึ่งจะแจ้งให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพของกิจกรรม

ฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(96102) จึงเป็น
การศกึษาข้อมลูจากผู้ ใช้ส่ือการศกึษาดงักล่าวโดยตรง ซึ่งผลการวิจยัท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุง
เอกสารการสอนและกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง และกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
ภาคสนามประจ าชุดวิชาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศึกษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศึกษามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็น
ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2553อีกด้วย 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
1) ประชากร
ประชากรท่ีใช้ศึกษาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีเคยลง

หรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเข้ารับการ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ (96401)ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
(96413)  ชดุวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ชดุวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  (97403) ชุดวิชา
กระบวนการพิมพ์พืน้ลึก การพิมพ์พืน้ฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด (97405)และชุดวิชาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร วสัด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม(97315) ในช่วงเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในภาคการศกึษาท่ี 
1 ปีการศกึษา 2554 
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2) เคร่ืองมือการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธี

การศกึษาชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)ประกอบด้วยข้อค าถาม 
3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไป 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ได้แก่ เพศ อาย ุหลกัสตูรท่ีก าลงัศึกษาอยู่ อาชีพ รายได้ตอ่เดือนวุฒิ

การศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียนกบั มสธ.ระดบัความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ จ านวนครัง้ท่ีลงทะเบียนเรียนชุด
วิชา 96102มาแล้ว นกัศกึษาได้อ่านเอกสารการสอนแล้วก่ีหน่วย สาเหตท่ีุยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสาร
การสอนไมค่รบ ส่ือเสริมประกอบการเรียนประเภทใดท่ีต้องการให้มีเพิ่มเตมิและสาเหตหุลกัท่ีเลือกเรียนกบั 
มสธ. 

สว่นท่ี 2   ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน 
สอบถามเก่ียวกบั 1) ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา 2) ความ

ถกูต้องของเนือ้หา 3) เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4) ตวัอย่างในเนือ้หาช่วยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้5) ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหน่วยถกูต้องเหมาะสม6) พฒันาความสามารถ
ทางความคดิของผู้ เรียน และ 7) การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 

สว่นท่ี 3   ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา 
สอบถามเก่ียวกบั 1) ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมประจ าชดุวิชา2) แบบประเมินตนเองก่อน

และหลงัเรียนสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์3) ความถกูต้องของแบบประเมินตนเอง4) แบบประเมินตนเอง
ช่วยนศ.ให้เข้าใจวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหน่วยได้ดีขึน้5) ความเหมาะสมของเฉลยแบบประเมินตนเองและ 
6) ทา่นได้รับประโยชน์และมีความมัน่ใจในการสอบเพิ่มขึน้หลงัจากท าแบบประเมินตนเอง

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนท่ีเคยลงหรือก าลังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชดุวิชาระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (96401)ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413)  ชุดวิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (96414) ชดุวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  (97403) ชดุวิชากระบวนการพิมพ์พืน้ลึก การพิมพ์พืน้
ฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด (97405) และชุดวิชาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัด ุและการบ ารุงรักษาใน
อตุสาหกรรม(97315) ในช่วงเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554จ านวนทัง้หมด 
342คน ปรากฏว่า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 328 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.91 ของจ านวน
แบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้น าแบบสอบถามดงักลา่วไปวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาผลสรุปการวิจยั 
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนกัศึกษาท่ี

เคยลงหรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้า
รับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554ซึ่งเป็นผู้ ท่ีใช้เอกสารการสอนและแบบ
ฝึกปฏิบตัิ เพ่ือน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัิให้มีคณุภาพมากยิ่งๆ ขึน้ การ
วิเคราะห์ข้อมลูใช้การค านวณคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยมีระดบัการประเมินและเกกณฑ์การ
แปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้

โดยมีการประเมิน 5 ระดบัได้แก่ 
คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสดุ / ดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง มาก / ดี 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง / พอใช้ 
คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้
คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ / ดีมาก 
 คา่เฉล่ีย3.50-4.49 หมายถึง มาก / ดี 
คา่เฉล่ีย2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง / พอใช้ 
คา่เฉล่ีย1.50-2.49 หมายถึง น้อย 

คา่เฉล่ีย1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

ผลการวิจัยและอภปิราย 
1.  ข้อมูลท่ัวไป

1.1 จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกให้กับนกัศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะทัง้หมด 342
ฉบบั สง่กลบัคืนมา จ านวน 328 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 95.91ของจ านวนแบบสอบถามท่ีแจกทัง้หมด 

1.2 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 233คน คิดเป็นร้อยละ 71.04รายละเอียดของ
ข้อมลูเป็นดงันี ้

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 233 71.04 
หญิง 95 28.96 
รวม 328 100.00 
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1.3 นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21ถึง 30ปี จ านวน 147คน คิดเป็นร้อยละ 44.82 

รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 20 ปี 7 2.14 

21-30ปี 147 44.82 
31-40 ปี 135 41.16 
41-50ปี 33 10.06 
51-60 ปี 4 1.22 

มากกวา่ 60 ปี 1   0.30 
ไมร่ะบ ุ 1   0.30 
รวม 328  100.00 

1.4 นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) จ านวน 181คน คดิเป็นร้อยละ 55.18 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร จ านวน(คน) ร้อยละ 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 181 55.18 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 109 33.23 
วท.บ. )เทคโนโลยีการผลิตอตุสาหกรรม( 2 0.61 
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) 36 10.98 

รวม 328 100.00 

1.5 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน จ านวน 171คน คิด
เป็นร้อยละ 52.13รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังาน/ลกูจ้างของรัฐ 74 22.56 
พนกังาน/ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ 18 5.49 
พนกังาน/ลกูจ้างหน่วยงานเอกชน 171 52.13 
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ธุรกิจสว่นตวั 37 11.28 
ไมไ่ด้ท างาน 9 2.75 
อ่ืน ๆ 19 5.79 
ไมร่ะบ ุ 0 0 

รวม 62  100.00 

1.6 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง10,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 162คน 
คดิเป็นร้อยละ 49.39รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 79 24.09 
10,001 ถึง 20,000 บาท 162 49.39 
20,001 ถึง 30,000 บาท 45 13.72 
มากกวา่ 30,000 บาท 39 11.89 
ไมร่ะบ ุ 3 0.91 

รวม 328  100.00 

1.7 นกัศกึษาสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรืออนปุริญญา
ก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. จ านวน 184คน คดิเป็นร้อยละ 56.10รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

วฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน จ านวน(คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนต้น 1 0.30 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 45 13.72 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 6 1.83 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
(ปวส.) หรืออนปุริญญา 

184 56.10 

ปริญญาตรี 81 24.70 
สงูกวา่ปริญญาตรี 11 3.35 

รวม 328  100.00 
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                 1.8   นกัศกึษาส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่ามีความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ของอยู่ในระดบั
ปานกลางจ านวน 149คน คดิเป็นร้อยละ 45.43 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ดีมาก 6 1.83 
ดี 42 12.80 
ปานกลาง 149 45.43 
ออ่น 104 31.71 
ออ่นมาก 23 7.01 

รวม 328  100.00 

1.9 นกัศกึษาสว่นใหญ่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 96102 เป็นครัง้/ภาคการศกึษา แรกจ านวน 104
คน คดิเป็นร้อยละ 31.71 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

จ านวนครัง้/ภาคการศกึษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 104 31.71 
2 84 25.61 
3 30 9.15 
4 14 4.27 
5 9 2.74 
6 5 1.52 

ไมร่ะบ ุ 82 25.00 
รวม 328  100.00 
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1.10 นกัศกึษาสว่นใหญ่ไม่ระบจุ านวนหน่วยท่ีอ่านของเนือ้หาชดุวิชา จ านวน 115คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.06นกัศกึษาท่ีอ่านเนือ้หาได้มากท่ีสดุคือ 15หน่วยหรือครบทุกหน่วย จ านวน 82คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

นกัศกึษา 
อา่นเนือ้หาแล้ว 

จ านวน
(คน) ร้อยละ นกัศกึษา 

อา่นเนือ้หาแล้ว 
จ านวน
(คน) ร้อยละ

ยงัไมไ่ด้อา่นเลย 3 0.91 9 หนว่ย 1 0.30 
1 หนว่ย 13 3.96 10 หนว่ย 21 6.40 
2 หนว่ย 9 2.74 11 หนว่ย 12 3.66 
3 หนว่ย 11 3.35 12 หนว่ย 6 1.83 
4 หนว่ย 7 2.13 13 หนว่ย 5 1.52 
5 หนว่ย 11 3.35 14 หนว่ย 0 0.00 
6 หนว่ย 2 0.61 15 หนว่ย 82 25.00 
7 หนว่ย 8 2.44 ไมร่ะบ ุ 115 35.06 
8 หนว่ย 22 6.71 รวม 328 100.00 

1.11 จากการแบบสอบถามนกัศึกษาจ านวน 328 คน โดยให้นกัศกึษาระบุว่าอะไรคือสาเหตุ
หลกั และสาเหตุรองลงมาท่ีท าให้นกัศึกษายังไม่ได้อ่านหรืออ่านเนือ้หายงัไม่ครบทัง้หมด นักศึกษาส่วน
ใหญ่เห็นว่าสาเหตุหลักคือไม่มีเวลา จ านวน 195คน คิดเป็นร้อยละ 59.45และสาเหตุรองลงมาคือ พืน้
ความรู้ไม่ดี บริหารเวลาไม่เป็น และอ่ืนๆ ตามล าดบั ส่วนสาเหตจุากปัญหาสุขภาพมีผลต่อการไม่ได้อ่าน
หรืออา่นเนือ้หายงัไมค่รบทัง้หมดน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ7.62รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

สาเหตท่ีุยงัไมไ่ด้อา่น 
หรืออ่านเนือ้หายงัไมค่รบทัง้หมด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไมมี่เวลา 195 59.45 
บริหารเวลาไมเ่ป็น 73 22.26 
พืน้ความรู้ไมดี่ 112 34.15 
ปัญหาสขุภาพ 25 7.62 
อ่ืนๆ 40 12.20 

รวม 445 135.67 
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1.12 นกัศกึษาสว่นใหญ่ต้องการส่ือเสริมประกอบการเรียนมากกว่า 1 ชนิด และส่ือท่ีนกัศกึษา
ต้องการมากท่ีสดุคือ ซีดีรอม จ านวน 118 คน คดิเป็นร้อยละ 35.98 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ประเภทของส่ือเสริม จ านวน(คน) ร้อยละ 
ซีดีรอม 118 35.98 
e-Learning 103 31.40 
รายการย้อนหลงัสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต 84 25.61 
ดีวีดีเฉลยแบบประเมินก่อนเรียน 50 15.24 
การสอนเสริม 82 25.00 
อ่ืนๆ 49 14.94 

รวม 486 148.17 

1.13 นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรนี ้ เ น่ืองจากอยากเรียนรู้ จ านวน 164คน 
คดิเป็นร้อยละ 50.00 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

สาเหตท่ีุเลือกเรียนหลกัสตูรนี ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อยากเรียนรู้ 164 50.00 
อยากมีสถานะทางสงัคมท่ีดีขึน้ 15 4.58 
ได้เพิ่มโอกาสในการท างาน 103 31.40 
เป็นตวัอย่างท่ีดีของครอบครัว 17 5.18 
อ่ืนๆ 12 3.66 

รวม 328 100.00 

2. ความพงึพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอน
ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอนนกัศกึษาส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจกบัความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 
44.51 ความถกูต้องของเนือ้หา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.99 ร้อยละ 45.73 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสม
กบัผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.56 ร้อยละ 37.50  ตวัอย่างของเนือ้หาช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดี
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ขึ�น ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.49 รอ้ยละ 39.33 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหนว่ย ระดบั 

มาก คา่เฉลี่ย 3.60 ร ้อยละ 42.99 ความสามารถในการพฒันาความคดิของผ้เูรียน ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 
3.77 ร ้อยละ 47.26 การน าไปประยกุต์ใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.56 รอ้ย 

ละ 39.33 รายละเอียดของขอ้มลูเป็ นดงันี�

ความพงึพอใจด้าน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 

ระดบั 

1. เนือ้หาครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์
และค าอธิบายชดุวิชา 

97 
(29.57) 

146 
(44.51) 

76 
(23.17) 

7 
(2.13) 

2 
(0.61) 

4.00 มาก 

2. ความถกูต้องของเนือ้หา 93 
(28.35) 

150 
(45.73) 

73 
(22.26) 

12 
(3.66) 

0 
(0) 

3.99 มาก 

3. เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสม
กบัผู้ เรียน 

58 
(17.68) 

113 
(34.45) 

123 
(37.50) 

23 
(7.01) 

11 
(3.35) 

3.56 มาก 

4. ตวัอยา่งในเนือ้หาช่วยให้เข้าใจ
เนือ้หาในชดุวิชาได้ดีขึน้

42 
(12.80) 

129 
(39.33) 

112 
(34.15) 

40 
(12.20) 

5 
(1.52) 

3.50 มาก 

5. ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแต่
ละหนว่ยถกูต้องเหมาะสม 

45 
(13.72) 

141 
(42.99) 

112 
(34.15) 

26 
(7.93) 

4 
(1.22) 

3.60 มาก 

6. พฒันาความสามารถทางความคดิ
ของผู้ เรียน 

63 
(19.21) 

155 
(47.26) 

86 
(26.22) 

20 
(6.10) 

4 
(1.22) 

3.77 มาก 

7. การน าไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 

47 
(14.33) 

129 
(39.33) 

117 
(35.67) 

30 
(9.15) 

5 
(1.52) 

3.56 มาก 

3. ความพงึพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติ
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาระดบั

มาก คา่เฉล่ีย 3.57 ร้อยละ 40.24 แบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ระดบั
มาก คา่เฉล่ีย 3.77 ร้อยละ 49.09 แบบความถกูต้องของแบบประเมินตนเองระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.77 ร้อย
ละ 49.70 แบบประเมินตนเองช่วยนักศึกษาให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยได้ดีขึน้ระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 3.68 ร้อยละ 41.16  ความเหมาะสมของเฉลยแบบประเมินตนเองระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.68 ร้อย
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ละ 44.82  นกัศกึษาไดรั้บประโยชน์และมีความมัน่ใจในการสอบเพ่ิมขึ �นหลงัจากทําแบบประเมินตนเอง 
ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.70 รอ้ยละ 42.07รายละเอียดของขอ้มลูเป็ นดงันี �

ความพงึพอใจด้าน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ คา่เฉล่ีย ระดบั 

1. ความรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมประจ าชดุวิชา 

54 
(16.46) 

132 
(40.24) 

97 
(29.57) 

37 
(11.28) 

8 
(2.44) 

3.57 มาก 

2. แบบประเมินตนเองก่อนและ
หลงัเรียนสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 

59 
(17.99) 

161 
(49.09) 

85 
(25.91) 

21 
(6.40) 

2 
(0.61) 

3.77 มาก 

3. ความถกูต้องของแบบประเมิน
ตนเอง 

61 
(18.60) 

163 
(49.70) 

75 
(22.87) 

26 
(7.93) 

3 
(0.91) 

3.77 มาก 

4. แบบประเมินตนเองชว่ยนศ.ให้
เข้าใจวตัถปุระสงค์ของแตล่ะ
หนว่ยได้ดีขึน้ 

59 
(17.99) 

135 
(41.16) 

107 
(32.62) 

23 
(7.01) 

4 
(1.22) 

3.68 มาก 

5. ความเหมาะสมของเฉลยแบบ
ประเมินตนเอง 

52 
(15.85) 

147 
(44.82) 

103 
(31.40) 

23 
(7.01) 

3 
(0.91) 

3.68 มาก 

6. ทา่นได้รับประโยชน์และมี
ความมัน่ใจในการสอบเพิ่มขึน้
หลงัจากท าแบบประเมินตนเอง 

62 
(18.90) 

138 
(42.07) 

99 
(30.18) 

25 
(7.62) 

4 
(1.22) 

3.70 มาก 

บทสรุป 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาจ านวนและข้อมูลทัว่ไปของนกัศกึษาท่ี
เคยลงหรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศกึษา 25542) ศกึษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการ
สอนและ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิ 
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จากการศกึษาจ านวนและข้อมลูทั�วไปของนกัศกึษาที�ลงทะเบียนเรียนชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)  และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชดุวิชาระบบส านกังาน
อตัโนมตั ิ(96401)ชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ (96413)  ชดุวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) 
ชดุวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  (97403) ชดุวิชากระบวนการพิมพ์พืน้ลึก การพิมพ์พืน้ฉลลุายผ้าและการพิมพ์
ไร้แรงกด (97405) และชุดวิชาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ ารุงรักษาในอุตสาหกร รมใน
อุตสาหกรรม (97315) ในช่วงเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ณ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.04  อายรุะหว่าง 21-30 
ปี ร้อยละ 44.82 ก าลังศึกษาอยู่ในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต ร้อยละ 55.18 ประกอบอาชีพพนกังาน/
ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 52.13 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 
49.39 ระดบัการศกึษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ร้อยละ 
56.10 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ  45.43 
ลงทะเบียนชดุวิชานีเ้ป็นครัง้แรก ร้อยละ 31.71 นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่ระบจุ านวนหน่วยท่ีอ่านเอกสารการ
สอนของชดุวิชา ร้อยละ 35.06ส่วนสาเหตหุลกัท่ียงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบเน่ืองจากไม่มีเวลา 
ร้อยละ 59.4 ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีรอมร้อยละ 35.98 และสาเหตท่ีุเรียนหลกัสตูรนี ้
กบั มสธ. เพราะอยากเรียนรู้ ร้อยละ 50.00 

จากการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอนพบว่า ในภาพรวมนักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกด้านได้แก่ ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถุประสงค์และ
ค าอธิบายชดุวิชา ร้อยละ 44.51 คา่เฉล่ีย 4.00 ความถกูต้องของเนือ้หา ร้อยละ 45.73 คา่เฉล่ีย 3.99 ความ
ยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียน ร้อยละ 37.50 ค่าเฉล่ีย 3.56  ตวัอย่างของเนือ้หาช่วยให้เข้าใจ
เนือ้หาในชดุวิชาได้ดี ร้อยละ 39.33 คา่เฉล่ีย 3.50 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหน่วย 
ร้อยละ 42.99 คา่เฉล่ีย 3.60 ความสามารถในการพฒันาความคิดของผู้ เรียน  ร้อยละ 47.26 คา่เฉล่ีย 3.77 
และการน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ร้อยละ 39.33 คา่เฉล่ีย 3.56 

จากการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิพบว่านกัศกึษาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจระดบัมากทุกด้านได้แก่ ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา ร้อยละ 
40.24 ค่าเฉล่ีย 3.57แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ร้อยละ 49.09 
คา่เฉล่ีย 3.77 ความถกูต้องของแบบประเมินตนเอง ร้อยละ 49.70ค่าเฉล่ีย 3.77แบบประเมินตนเองช่วย
นกัศกึษาให้เข้าใจวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหน่วยได้ดีขึน้ ร้อยละ 41.16 คา่เฉล่ีย 3.68 ความเหมาะสมของ
เฉลยแบบประเมินตนเอง ร้อยละ 44.82คา่เฉล่ีย 3.68 และนกัศึกษาได้รับประโยชน์และมีความมัน่ใจใน
การสอบเพิ่มขึน้หลงัจากท าแบบประเมินตนเอง ร้อยละ 42.07 คา่เฉล่ีย 3.70 
 จากผลการอภิปรายความพึงพอใจเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัิพบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพร้อมในการท าแบบฝึกปฏิบตัิ เน่ืองจากการจดัส่งเอกสารการสอนล่าช้า 
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ทําให้ศกึษาหนว่ยการสอนไมท่นั จงึไมส่ามารถนําความรู้ไปใช้ในการทําแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วย 

ตนเองได้  และนอกจากนั�นนกัศกึษาสว่นใหญ่มีความรู้พื�นฐานทางคณิตศาสตร์ในระดบัปานกลางซึ�งทําให้ 

ต้องใช้เวลาในการศกึษาเอกสารการสอนมากขึ�นทําให้เวลาในการศกึษาไมพ่อ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรส่งแบบสอบถามให้นกัศกึษาอ่ืนท่ีไม่ได้เข้ารับการฝึกปฏิบตัิด้วย เพ่ือให้ได้

ความคดิเห็นของนกัศกึษาอยา่งครอบคลมุเน่ืองจากนกัศกึษาสว่นใหญ่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 96102 เป็น
ครัง้ (ภาคการศกึษา) แรกจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71นัน้ ไม่ถึงร้อยละ 10 ของนกัศกึษาทัง้หมด
ท่ีลงทะเบียนครัง้แรกในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 ซึง่มีประมาณ 4000 คน 

2. เน่ืองจากชุดวิชานีเ้ป็นชุดวิชาท่ีมีสถิตินกัศึกษาสอบไม่ผ่านมากกว่าร้อยละ 90 ดงันัน้ควรมีการท า
วิจยัเก่ียวกับการจดัท าส่ือเพ่ือเสริมความรู้พืน้ฐานของนกัศึกษาเพ่ือช่วยให้นกัศึกษาเรียนวิชานีไ้ด้ผลมาก
ขึน้เน่ืองจาก1) นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.43โดยมีนกัศึกษาท่ีอ่านเนือ้หาตัง้แต่ 10 หน่วยขึน้ไปถึง 126 คนคิดเป็นร้อยละ 38.41 
และมีนกัศกึษาท่ีอ่านเนือ้หาได้มากท่ีสดุคือ 15 หน่วย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และสาเหตุ
หลกัท่ีท าให้นกัศกึษายงัไม่ได้อ่านหนงัสือหรืออ่านเนือ้หายงัไม่ครบเน่ืองจากไม่มีเวลา จ านวน  195 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.45 โดยสาเหตรุองลงมาท่ีท าให้นกัศกึษายงัไม่ได้อ่านหรืออ่านเนือ้หายงัไม่ครบทัง้หมดคือ 
พืน้ความรู้ไมดี่ 

3. ควรสนบัสนนุให้คณาจารย์ท าส่ือท่ีมีเนือ้หากระชบัเช่น Learning Object Module (LOM) เก่ียวกบั
ความรู้พืน้ฐานตา่งๆ ท่ีนกัศกึษาต้องทราบ เพ่ือน ามาเผยแพร่ในส่ือเพ่ือช่วยพฒันานกัศกึษาในด้านความรู้
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้มีมากขึน้ 
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