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Abstract 

 

The research aim is to find the reasons why some university students get low 

study performance in calculus courses. We also want to find the background knowledge 

that students must know in order to study calculus successfully. The research focuses on 

students who took a calculus course at Chiang Mai University, lecturers who taught that 

course, and some high school teachers in Northern Thailand. The research tools used are 

questionnaires, surveying, interviews, exam-paper analysis, and analysis on university 

entrance scores. 

  We found that students’ performance in calculus is subject to high school 

mathematics background, attitudes and affection in mathematics, students’ study 

behaviors, the textbook for this course, lecturers and teaching assistances. Clearly, 

lecturers and the textbook have influenced students to study better more than others. We 

also found that students’ performance does not depend on number of students per 

classroom, classrooms mixed between low and high study performance students, 

examination paper, students’ activities.  

The high school background knowledge needed for low performance 

students to study calculus successfully is the following: trigonometry, exponential functions, 

functions and graph, analytic geometry and conic-section, logarithm functions, algebra, limit 



 จ 

 

and real number system. Moreover, students, lecturers and high schools agree that 

universities should set up a studying program to review some mathematical backgrounds 

for low study performance students. Precisely, universities should set up a precalculus 

course by using satisfactory/unsatisfactory grades.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัและที่มาของปญหาทีท่าํการวิจยั 

ในการสอบเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนตองเสียคาใชจายและเวลามาก 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเขาสอบดังกลาว แมนักศึกษาใหมซ่ึงผานการสอบเขามาเรียนตอใน

ระดับมหาวิทยาลัยจะไดผานการคัดเลือกมาแลวในระดับหนึ่ง แตพบวาเมื่อเขามาเรียนรายวิชา 

206111 ที่คณะวิทยาศาสตรไดแลว กลับมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ําจนบางคนตองสอบเขา

มหาวิทยาลัยใหม  

จากขอมูลการเรียนในรายวิชา 206111 (คณิตศาสตร 111 หรือ แคลคูลัส I) ที่มี

ผูเรียนหลักเปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  ในปภาคเรียนที่ 

1/2549 พบวา นักศึกษาจํานวน 37% มีผลการเรียนอยูในระดับต่ํา (เกรด D F และ W)  

จากปญหาดังกลาวเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาเรื่องผลการเรียนเรื่อง

คณิตศาสตร คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีที่จะศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหนักศึกษามีผลการเรียนออน  รวมถึง

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่นักศึกษามีไมเพียงพอกอนการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อ

นําเสนอแนวทางที่จะแกไขปญหานี้ตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาในรายวิชา 206111 มีผลการเรียนต่ํา 

รวมถึงพื้นฐานทางคณิตศาสตรท่ีทําใหนักศึกษามีผลการเรียนต่ํา 

2. นําเสนอแนวทางการแกปญหาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา 

 
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดเขาใจถึงสภาพปญหาเรื่องนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา ในรายวิชา 200611 

ภาคเรียนที่ 1/2549 อยางถูกตอง โดยสามารถนําผลการศึกษาไปคาดคะเนหรือ

เปนแนวทางการศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตรอ่ืนซึ่งมีเนื้อหาใกลเคียงกันไดตอไป 
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2. ไดแนวทางที่ จะปรับป รุงการเรียนการสอนรายวิชา  206111 ในระดับ

มหาวิทยาลัย 

3. ไดขอเสนอแนะแกผูที่เกี่ยวของทางออม เชน ครูระดับมัธยมศึกษา และองคกรอ่ืน

ที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษาไปประกอบการวางแผนในการจัดการ

เรียนการสอน หรือหลักสูตร ตอไป 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

กลุมเปาหมายที่ศึกษาไดแก  

1. นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 206111 ภาคเรียนที1่/2549 

2. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3. ครูผูสอนรายวชิา 206111 ภาคเรียนที1่/2549 

 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
 

ในปการศึกษา 2548 จัดวาเปนปการศึกษาแรกที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรตอง

เปลี่ยนจากการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 206103 มาเปนรายวิชาแคลคูลัส 206111 แตเดิมนั้นรายวิชา 

206103 เปนรายวิชาแคลคูลัสวิชาแรกที่จัดใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตปการศึกษา 2548 รายวิชา 206111 เปนรายวิชาแคลคูลัสวิชาแรก

สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรเทานั้นและตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนมาวิชานี้ไดเปนวิชา

บังคับของนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ควบคูกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

คณะผูวิจัยพบวายังไมมีผูทําการวิจัยในรายวิชา 206111 มากอน แตพบวามี

ผูทําการวิจัยในรายวิชา 206103 ในปการศึกษา 2545 และ 2547 มาแลว แมเนื้อหารายวิชา 206111 

จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมมากกวาเนื้อหาวิชา 206103 แตเนื้อหาจํานวนมากมีลักษณะเดียวกัน และ

นักศึกษาที่เรียนก็มีซํ้าซอนกันคือเปนนักศึกษาสงักัดคณะวิทยาศาสตร  งานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวของมีดังนี้ 

 

   พร พรมมหาราช (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวานักศึกษาที่ไดรับเกียรตินิยมเขาเรียน

สม่ําเสมอและตรงเวลามากกวานักศึกษาที่ไมไดรับเกียรตินิยมซึ่งอาจารยควรใหความสนใจและ

กระตุนใหนักศึกษาเขาชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น และพบวานักศึกษาสวนใหญมีความพรอมในการสอบ เม่ือ

เปรียบเทียบพฤติกรรมของนักศึกษาที่ชวง G.P.A. 3.25 ขึ้นไป พบวามีจํานวนถึงรอยละ 80.3 ในขณะ

ท่ีนักศึกษาที่ชวง G.P.A. 2.00-2.49 มีจํานวนเพียงรอยละ 55.5 เทานั้นที่มีการเตรียมตัวพรอมในการ

สอบ ดังนั้นนักศึกษาควรใหความสนใจพฤติกรรมขอนี้เปนพิเศษ เพราะหากมีการเตรียมความพรอมใน

การสอบที่ดี ก็จะสงใหผลการเรียนดีดวยเชนกัน 

   มัลลิกา ถาวรอธิวาสน และคณะ (2545, หนา54-55) ไดศึกษาความสัมพันธของ

พ้ืนฐานคณิตศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเกษตรศาสตร และ

คณะวิทยาศาสตร กับผลสัมฤทธิ์ ของวิชาแคลคูลัส 206103 มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ผลการ

วิเคราะหขอสอบ 206103 ทั้งกลางภาคและปลายภาค ใชความรูที่เปนเนื้อหาคณิตศาสตรในระดับ
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มัธยมปลายเรื่อง เวกเตอร พีชคณิตบนฟงกชันตางๆ อนุพันธ การแกสมการและอสมการ รวมทั้งการ

แทนคาฟงกชัน ซ่ึงนักศึกษาในกลุมคณะวิทยาศาสตรมีพื้นฐานคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายอยูในเกณฑที่เพียงพอสามารถทําขอสอบไดมากกวานักศึกษาในกลุมคณะเกษตรศาสตร ซึ่งการ

มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะใชเปนพื้นฐานกอน

เรียน 206103 เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมตัวกอนเริ่มบทเรียนแตละบท และเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่

สูงขึ้นควรจัดชั้นเรียนใหมีจํานวนนักศึกษานอยลง ซ่ึงทําใหสามารถวัดผลพฤติกรรมการเรียนรูได

บอยครั้งเปนการประเมินแบบสะสมที่ผูเรียนเปนสําคัญ  

    มัลลิกา ถาวรอธิวาสน และคณะ (2547, หนา26-27) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมเพ่ือ

นําเขาสูบทเรียน 206103 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดชั้นเรียนใหญและชั้นเรียนเล็กที่มีการจัด

กิจกรรมกลุมยอยของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ป พ.ศ. 2547 พบวา การรวม

กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนทําใหนักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีคะแนนสอบหลังการเรียน

สูงขึ้น นักศึกษาที่เขารวมกลุมกิจกรรมจะมีผลการสอบกลางภาคดีกวานักศึกษาที่ไมเขากลุมกิจกรรม 

นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาที่มีคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัยคอนขางต่ํา ไมใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรมทั้งในหองเรียนและการศึกษาดวยตนเอง  ดานการเรียนพบวาขนาดชั้นเรียนแตละตอนไมมีผล

ตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่วัดไดจากการสอบปลายภาค  ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดความ

เขาใจในบทเรียนมากกวาขนาดของชั้นเรียน และผูสอนควรจัดกิจกรรมเสริมบทเรียนเพ่ือใหเขาใจการ

นําคณิตศาสตรไปใชรวมถึงการปูพื้นฐานคณิตศาสตรใหนักศึกษาที่ไมเขาใจ  



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือเปนแนวทางในการ

แกปญหาเรื่องผลการเรียนเรื่องคณิตศาสตร โดยผูวิจัยจะนําเสนอหัวขอดังนี้ 

3.1 กลุมเปาหมายที่ศึกษา 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 
3.1 กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
    กลุมเปาหมายที่ศึกษาไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

ไดแก นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 206111 ภาคเรียนที่1/2549 จํานวน 200 คน , อาจารยผูสอน

รายวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 จํานวน 7 คน  และ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชา

คณิตศาสตร จํานวน 32 คน จาก 15 โรงเรียนซึ่งมาจากโรงเรียน ดังตอไปน้ี 

1. โรงเรียนเรยีนาเชลี จ.เชียงใหม   

2. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม     

3. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม      

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม  

5. โรงเรียนนวมินทราชทูิศ จ.เชียงใหม     

6. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม 

7. โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จ.เชียงใหม  

8. โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จ.เชียงใหม  

9. โรงเรียนวชิรวิทย จ.เชียงใหม  

10. โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ จ.ลําพูน  

11. โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จ.ลําปาง  
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12. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา  

13. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 

14. โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จ.นาน  

15. โรงเรียนสตรีศรีนาน จ.นาน 

  ซ่ึงโรงเรียนในลําดับที่ 6-15 เปนโรงเรียนในโครงการ Gifted Child in Mathematics ที่จัด

รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
   3.2.1 การสัมภาษณนักศึกษาแบบสนทนากลุม 
    การสัมภาษณอยูในรูปแบบการสนทนากลุม(focus group) โดยผูเขารับการ

สัมภาษณเปนนักศึกษาที่ไดเกรด W หรือ F ในกระบวนวิชาแคลคูลัส 206111 ในภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2549  จํานวน 6 คน โดยมาจากคณะวิทยาศาสตร 4 คน และจากวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และ

เทคโนโลยี 2 คน 

 
 3.2.2 แบบสอบถามโครงการวิจัย “ความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชา 206111” ที่ใชสอบถามนักศึกษาที่เรียนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 
    ใชแบบสอบถามความคิดเห็นโดยแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาเปนขอมูลสวนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check-List)  

สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเรียนวิชาแคลคูลัส ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating  Scale) โดยศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ 10  ปจจัย   

สวนที่ 3 พื้นฐานคณิตศาสตรระดับ ม.ปลาย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List) โดยศึกษาพื้นฐานคณิตศาสตรระดับ ม.ปลาย ที่นักศึกษาคิดวามีความเขาใจไมดีพอ

กอนลงทะเบียนเรียนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549   

สวนที่ 4  ความคิดเห็นทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  และ 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open Ended)  ซ่ึงเกี่ยวกับขอเสนอแนะสําหรับการเรียน

การสอนวิชา 206111  
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สวนที่ 5 กระบวนวิชา Precalculus ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

และ แบบปลายเปด (Open Ended) โดยศึกษาความคิดเห็นตอการมีการจัดสอบวัดระดับความรู

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร หรือ Pretest  และการเปดกระบวนวิชาพื้นฐานแคลคูลัส หรือ Precalculus  
 
   3.2.3 การสัมภาษณครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    การสัมภาษณอยูในรูปแบบการสนทนากลุม(focus group) โดยผูเขารับการ

สัมภาษณเปนครูในหมวดวิชาคณิตศาสตรระดับ ม.ปลาย จํานวน 15 โรงเรียน โดยมีโรงเรียน 5 แหงที่

คณะผูวิจัยไดเดินทางไปสัมภาษณถึงในโรงเรียน โดยในแตละโรงเรียนมีครูผูใหการสัมภาษณประมาณ 

3-6 คน สําหรับโรงเรียนอีก 10 แหงที่เหลือเปนโรงเรียนในโครงการ Gifted Child in Mathematics ที่

จัดกิจกรรมรวมกับภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีการ

สัมภาษณครูทุกโรงเรียนพรอมกัน รวมทั้งสิ้น 12 คน ณ ภาควิชาคณิตศาสตร 
 
  3.2.4 แบบสํารวจลําดบัการสอนและตาํราเรียนที่ใชในการเรียนการสอนคณติศาสตร
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
   ใชแบบสอบถามโดยระบุเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 
  3.2.5 การสัมภาษณอาจารยผูสอนในรายวิชา 206111 
    สัมภาษณอาจารยผูสอนรายวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 จํานวน 7 คน โดยใช

คําถามในการสัมภาษณดังนี ้

1. ทานคิดวาอะไรเปนปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวชิา       

    206111 ของนักศึกษา 

2. ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุของปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

3. ทานคิดวาแนวทางการปองกันและแกปญหาและอุปสรรคดังกลาวนัน้นาจะมี     

    หรือไม อยางไร 
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  3.2.6 การวิเคราะหขอสอบกลางภาคในรายวิชา 206111 
    เปนการวิเคราะหขอสอบเพ่ือหาสิ่งที่นักศึกษามักจะทําผิด โดยวิเคราะหจากขอสอบ

ของนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 และไดรับเกรด D F และ W  
 
  3.2.7 การวิเคราะหความสัมพันธคะแนนคณิตศาสตรในการสอบเขามหาวทิยาลัยกบั
ผลการเรียนในรายวิชา 206111 
    เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง คะแนนคณิตศาสตรจากผลคะแนนโควตา 

และผลคะแนน ONET-ANET เพื่อนาํมาเปรียบเทียบกับเกรดที่นักศึกษาคณะวทิยาศาสตรไดรับจาก

การเรียนรายวชิา 206111 ภาคเรียนที1่/2549 วามีความสัมพันธกนัหรือไม  โดยผลคะแนนโควตาวิชา

คณิตศาสตรจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สวนการสอบเขาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม

โดยการใชคะแนน ONET-ANET นั้น จะนําคะแนน ONET และ ANET ในวิชาคณติศาสตร มาใชเปน

คะแนนสอบเขา คิดเปน 5% และ 10% ของคะแนนทั้งหมด ตามลําดับ เพื่อที่จะรักษาสัดสวนของ

คะแนนจึงไดกาํหนดใหคะแนนเต็มของ ONET และ ANET ในวิชาคณิตศาสตรเปน 100 และ 200 

คะแนนตามลาํดับ ซ่ึงทําใหคะแนนสอบเต็ม ONET-ANET ที่ใชวิเคราะหเปน 300 คะแนน  

 
3.3 วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
    ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครัง้นี้ โดยแบงเปน 2 ประเภท 

1) ขอมูลปฐมภูมิ  เปนขอมูลที่รวบรวมดังนี้ 

1. สัมภาษณแบบการสนทนากลุม (Focus Group) และจดัทําแบบสอบถามความ

คิดเห็น สําหรับศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 

2. สัมภาษณแบบการสนทนากลุม สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3. สัมภาษณผูสอนรายวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 

4. วิเคราะหขอสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ไดผลการเรียนต่ํา ในรายวิชา 206111 

ภาคเรียนที่ 1/2549 

5. วิเคราะหความสัมพันธของคะแนนคณิตศาสตร ในการสอบเขามหาวทิยาลยั กับ

เกรดที่ไดรับในรายวิชา 206111 สําหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร ภาคเรียนที่

1/2549 

2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ  บทความ งานวิจัย  
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3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย    
 
   3.4.1 แบบสอบถามโครงการวิจัย “ความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชา 206111” ที่ใชสอบถามนักศึกษาที่เรียนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 
   ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 

Social Science for Windows) ซ่ึงมีการใชคาสถิติดังนี้ 

  3.4.1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษาเปนขอมูลสวนบุคคล 

ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

  3.4.1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเรียนวิชาแคลคูลัส  ไดให

คะแนนตามหลัก Likert Scale  ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับได

ดังนี้  
  ระดับความคิดเห็น  คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  นอยลงมาก      กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน 

 นอยลง       กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน 

 ไมมีผล       กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน 

 ดีขึ้น       กําหนดใหมีคาเทากับ 4 คะแนน 

 ดีขึ้นมาก       กําหนดใหมีคาเทากับ 5 คะแนน 

  เกณฑการแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในชวงคะแนนดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยลงมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยลง 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ  ไมมีผล 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ดีขึ้น  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ ดีขึ้นมาก 

  3.4.1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับพื้นฐานคณิตศาสตรระดับ ม.ปลาย ใชวิธีการหา

คาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 
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  3.4.1.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 ความคิดเห็นทั่วไป  ใชวิธีการคาความถี่ (Frequency) แลวสรุป

ออกมาเปนคารอยละ (Percentage) และบางประเด็นใชการหาคาเฉลี่ย (Mean : Χ )  สวน

แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended) เรียบเรียงออกมาเปนคาความถี่ (Frequency) 

  3.4.1.5 แบบสอบถามตอนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกระบวนวิชา Precalculus ใชวิธีการหาคาความถี่ 

(Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 การสัมภาษณนักศกึษาแบบสนทนากลุม 
    จาการสัมภาษณนักศึกษาทั้งหมด 6 คน สรุปประเด็นดังนี้ 
ตารางที่ 4-1  ความสําคัญของปญหาทีม่ีผลตอการเรียน 

ลําดับความสาํคัญ ปญหา คะแนน  รอยละ 

1 นักศึกษา 185 30.8 

2 อาจารย 100 16.7 

3 กิจกรรมนักศึกษา 60 10.0 

3 พื้นฐานความรู 60 10.0 

5 อัตราสวนและชองวางระหวาง

อาจารยและนักศึกษา 
45 7.5 

6 การทดสอบและโจทยที่ให 30 5.0 

7 ทัศนคติตอวิชา 15 2.5 

8 ปญหาอื่นๆ ทั้งหมดรวมกัน 105 17.5 

 รวม 600 100.0 

    จากการใหนักศึกษากลุมตัวอยางเรียงลําดับความสําคัญของปญหาที่สําคัญที่สุด 3 

อันดับแรกในการเรียนวิชา 206111 พบวานักศึกษากลุมตัวอยางใหความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับตัว

นักศึกษาเองเปนอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 30.8 ของการใหความสําคัญของปญหาทั้งหมด  ซึ่งสาเหตุมา

จากจากการแบงเวลาจากการทํากิจกรรมและการอานหนังสือทบทวนไมถูกตอง การอานหนังสือชวงใกล

สอบ การไมกลาถามอาจารย เปนตน  สวนปญหาทางดานอาจารยผูสอน นักศึกษากลุมตัวอยางให

ความสําคัญเปนอันดับที่2 โดยคิดเปนรอยละ 16.7 ของการใหความสําคัญของปญหาทั้งหมดซึ่งเกิดจาก

นักศึกษาไมเขาใจส่ิงที่อาจารยสอน  ไมชอบวิธีการสอนของอาจารยและคิดวาผูสอนเลือกปฏิบัติกับ

นักศึกษาแตกตางกัน สวนปญหาทางดานกิจกรรมนักศึกษา และพื้นฐานความรูของนักศึกษา ให

ความสําคัญในอันดับที่ 3 คิดเปนรอยละ 10.0 เนื่องมาจากสาเหตุ การมีกิจกรรมนักศึกษามากทําใหไมมี

เวลาอานหนังสือ , พื้นฐานทางดานคณิตศาสตรไมดีพอ  
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นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนเห็นดวยกับการแยกตอน (section) ตามระดับความรู

พื้นฐานของนักศึกษา เนื่องจากการเรียนรวมกันจะทําใหนักศึกษาที่มีพื้นฐานออนบางคนจะไมกลาถาม

เพราะอาย กลัววาจะทําใหการสอนนั้นชาไป 
 

4.2 การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาโดยใชแบบสอบถาม  “ความรูพื้นฐาน
คณิตศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา 206111” ที่ใชสอบถามนักศึกษาที่เรียนวิชา 
206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 
    นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหมายถึงนักศึกษาที่ไดเกรด A, B+, B, C+, C, D+ สวน

นักศึกษาทีมีผลการเรียนไมดีหมายถึงนักศึกษาที่ไดเกรด D, F, W ในวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 
 

สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของนักศกึษา 
 

ตารางที่4-2  ขอมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (ราย) รอยละ 

ชาย 77 38.5 

หญิง 121 60.5 เพศ 

ไมตอบ 2 1.0 

49XXXXXXX 192 96.0 

48XXXXX 4 2.0 รหัสนักศึกษา 

ไมตอบ 4 2.0 

วิทยาศาสตร 161 80.5 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 27 13.5 คณะ 

ไมตอบ 12 6.0 

A  36 18.0 

B+ 14 7.0 

B 29 14.5 

C+ 18 9.0 

C 35 17.5 

D+ 9 4.5 

D 9 4.5 

F 18 9.0 

เกรดที่ไดรับใน
วิชา 206111 

W 32 16.0 
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   กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549      

สวนใหญเปนหญิง (รอยละ  60.5)  สวนเพศชายคิดเปนรอยละ 38.5 สวนรหัสนักศึกษาของกลุม

ตัวอยาง  กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนนักศึกษารหัส 49XXXXXXX รอยละ 96.0  สวนรหัส 

48XXXXX คิดเปนรอยละ 2.0  ดานคณะที่กลุมตัวอยางศึกษา สวนใหญศึกษาในคณะ

วิทยาศาสตร รอยละ 80.5 รองลงมาคือคณะวิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 

13.5   ซึ่งเกรดที่กลุมตัวอยางไดเมื่อเรียนรายวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 สวนใหญไดเกรด A 

รอยละ 18 รองลงมาคือ เกรด C W และ B คิดเปนรอยละ17.5 16.0 และ 14.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่4-3 การเขาเรยีนของนักศึกษา 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
การเขาเรยีน  

จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

0-25% 3 2.1 4 6.8 

25-50% 12 8.5 13 22.0 

50-75% 30 21.3 14 23.7 

75-100% 96 68.1 

76.3% 

27 45.8 

65.1% 

ไมตอบ 0 0.0 1 1.7 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-3 พบวา กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญจะ

เขาเรียน 75-100% คิดเปนรอยละ 68.1 ซึ่งสอดคลองกับกลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการ

เรียนไมดีสวนใหญจะเขาเรียน 75-100% คิดเปนรอยละ 45.8  แตเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยการ

เขาเรียนของนักศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีการเขาเรียนเฉลี่ย 76.3% ในขณะที่

นักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีมีการเขาเรียนเฉลี่ย 65.1% 

 
ตารางที่4-4 การทาํแบบฝกหัดของนกัศึกษา 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี การทาํ
แบบฝกหัด จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

0-25% 16 11.3 23 39.0 

25-50% 29 20.6 22 37.3 

50-75% 53 37.6 11 18.6 

75-100% 40 28.4 

59.8% 

1 1.7 

34.5% 
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ตารางที่4-4 (ตอ) 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี การทาํ

แบบฝกหัด จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

มากกวา 100% 3 2.1  1 1.7  

ไมตอบ 0 0.0 1 1.7 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-4 พบวา กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญจะ

ทําแบบฝกหัด 50-75% คิดเปนรอยละ 37.6 ซึ่งนักศึกษากลุมนี้ทําแบบฝกหัดโดยเฉลี่ย 59.8% 

สวนกลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีสวนใหญจะทําแบบฝกหัด 0-25% คิดเปนรอย

ละ 39.0 โดยทําแบบฝกหัดเฉลี่ย 34.5% 

 
สวนที2่ ปจจยัที่มีผลตอการเรียนวิชาแคลคูลัส 
 
ตารางที่4-5 ปจจัยดานจํานวนนกัศกึษาตอหองเรียน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี จํานวนนักศกึษา
ตอหองเรียน  จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ 

0-30  คน 15 10.6 18 30.6 

31-60  คน 42 29.8 14 23.8 

61-90  คน 12 8.5 4 6.8 

91-120  คน 17 12.0 3 5.1 

มากกวา 120  คน 7 5.0 6 10.2 

ไมตอบ 48 34.0 14 23.7 

รวม 141 100.0 59 100.0 

   จากตารางที่4-5 พบวา กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญ

ตองการใหมีจํานวนนักศึกษาอยูระหวาง 31-60 คน/หอง คิดเปนรอยละ 29.8 รองลงมาคอื 91-120

คน/หอง คิดเปนรอยละ 12.0 สวนกลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีสวนใหญตองการ

ใหมีจํานวนนักศึกษาอยูระหวาง 0-30 คน/หอง คิดเปนรอยละ 30.6รองลงมาคือ 31-60 คน/หอง 

คิดเปนรอยละ 23.8  
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ตารางที่4-6 ปจจัยดานจํานวนนกัศกึษาตอหองเรียนตอประสิทธิภาพของผลการเรียน 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี จํานวนนักศกึษา

ตอหองเรียน  จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 1 0.7 5 8.5 

ดีขึ้น 24 17.0 13 22.0 

ไมมีผล 106 75.2 30 50.8 

นอยลง 7 5.0 8 13.6 

นอยลงมาก 0 0.0 

3.14 

2 3.4 

3.19 

ไมตอบ 3 2.1 1 1.7 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-6 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

คิดวาปจจัยดานจํานวนนักศึกษาตอหองเรียนไมมีผลตอการเรียนวิชา 206111 คิดเปนรอยละ 

75.2 และ 50.8 ตามลําดับ รองลงมาคือ ปจจัยดานจํานวนนักศึกษาตอหองเรียนทําใหการเรียน

วิชา 206111 ดีขึ้น คิดเปนรอยละ 17.0 และ 22.0 ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลองกับคาเฉล่ียของกลุม

ตัวอยางทั้งหมดที่คิดวาปจจัยดานจํานวนนักศึกษาตอหองเรียนไมมีผลตอการเรียนวิชา 206111  
 
ตารางที่4-7 ปจจัยดานการเรียนรวมกันของนกัศกึษาเกงและออนตอประสิทธภิาพของผล
การเรยีน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี การเรยีนรวมกัน
ของนักศึกษา  จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 5 3.5 3 5.1 

ดีขึ้น 31 22.0 11 18.6 

ไมมีผล 71 50.4 17 28.8 

นอยลง 27 19.1 20 33.9 

นอยลงมาก 7 5.0 

3.00 

7 11.9 

2.71 

ไมตอบ 0 0.0 1 1.7 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-7 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญคิดวา

ปจจัยดานการเรียนรวมกันของนักศึกษาเกงและออนไมมีผลตอการเรียนวิชา 206111 คิดเปนรอย

ละ 50.4 ในขณะที่กลุมตัวอยางสวนใหญของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีคิดวาการเรียนรวมกัน
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ทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนนอยลง คิดเปนรอยละ33.9 โดยคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง

ทั้งหมดคิดวาปจจัยดานการเรียนรวมกันของนักศึกษาเกงและออนไมมีผลตอการเรียนวิชา 

206111 
 
ตารางที่4-8 ปจจัยดานพืน้ฐานคณิตศาสตรระดับม.ปลายตอประสิทธภิาพของผลการ 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี พื้นฐานคณิตศาสตร
ระดับม.ปลาย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 14 9.9 4 6.8 

ดีขึ้น 91 64.5 28 47.5 

ไมมีผล 20 14.2 6 10.2 

นอยลง 10 7.1 19 32.2 

นอยลงมาก 4 2.8 

3.73 

1 1.7 

3.26 

ไมตอบ 2 1.4 1 1.7 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-8 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

คิดวาปจจัยพ้ืนฐานคณิตศาสตรระดับม.ปลายมีผลทําใหการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น คิดเปนรอย

ละ 64.5 และ 47.5 ตามลําดับ  โดยคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีคิด

วาปจจัยพ้ืนฐานคณิตศาสตรระดับม.ปลายมีผลทําใหการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น สวนคาเฉลี่ย

กลุมตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีคิดวาปจจัยพ้ืนฐานคณิตศาสตรระดับม.

ปลายไมมีผลตอการเรียนวิชา 206111  

 
ตารางที่4-9 ปจจัยดานทศันคติและความชอบตอวิชาคณิตศาสตรตอประสิทธภิาพของผล
การเรยีน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี ทัศนคติและความชอบ
ตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 28 19.9 4 6.8 

ดีขึ้น 74 52.5 26 44.1 

ไมมีผล 21 14.9 17 28.8 

นอยลง 17 12.1 7 11.9 

นอยลงมาก 0 0.0 

3.81 

5 8.5 

3.29 

เรียน 
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ตารางที่4-9 (ตอ) 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี ทัศนคติและความชอบ

ตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ไมตอบ 1 0.7 0 0.0 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-9 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

คิดวาทัศนคติและความชอบตอวิชาคณิตศาสตร มีผลทําใหการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น คิดเปน

รอยละ 52.5 และ 44.1 ตามลําดับ โดยคาเฉล่ียกลุมตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาที่มีผลการเรียน

ดีคิดวาทัศนคติและความชอบตอวิชาคณิตศาสตรมีผลทําใหการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น สวน

คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีคิดวาทัศนคติและความชอบตอวิชา

คณิตศาสตรไมมีผลตอการเรียนวิชา 206111  
 
ตารางที่4-10 ปจจัยดานหนังสือเรียนวชิา 206111 ตอประสิทธภิาพของผลการเรยีน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี หนังสือเรยีน
วิชา 206111 จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 24 17.0 1 1.7 

ดีขึ้น 78 55.3 35 59.3 

ไมมีผล 26 18.4 19 32.2 

นอยลง 12 8.5 4 6.8 

นอยลงมาก 1 0.7 

3.79 

0 0.0 

3.56 

ไมตอบ 0 0.0 0 0.0 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-10 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

คิดวาหนังสือเรียนวิชา 206111 มีผลทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 ดีขึน้ คิดเปน

รอยละ 55.3 และ 59.3 ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่คิดวา

ปจจัยดานหนังสือเรียนวิชา 206111 มีผลทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น 
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ตารางที่4-11 ปจจัยดานลกัษณะขอสอบวัดผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียน 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี ลักษณะขอสอบ

วัดผล จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 8 5.7 4 6.8 

ดีขึ้น 71 50.4 32 54.2 

ไมมีผล 30 21.3 11 18.6 

นอยลง 30 21.3 11 18.6 

นอยลงมาก 1 0.7 

3.39 

1 1.7 

3.46 

ไมตอบ 1 0.7 0 0.0 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

    จากตารางที่4-11 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

คิดวาลักษณะขอสอบวัดผลมีผลทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น คิดเปน  

รอยละ 50.4 และ 54.2 ตามลําดับ แตคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดมีความคิดเห็นวาลักษณะ

ขอสอบวัดผลไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 

 
ตารางที่4-12 ปจจัยดานกจิกรรมนกัศกึษาตอประสิทธภิาพของผลการเรียน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี กิจกรรม
นักศกึษา จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 5 3.5 0 0.0 

ดีขึ้น 29 20.6 13 22.0 

ไมมีผล 56 39.7 28 47.5 

นอยลง 40 28.4 15 25.4 

นอยลงมาก 10 7.1 

2.85 

3 5.1 

2.86 

ไมตอบ 1 0.7 0 0.0 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-12 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

คิดวากิจกรรมของนักศึกษาไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 คิดเปนรอยละ 

39.7 และ 47.5 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่คิดวากิจกรรมของ

นักศึกษาปจจัยของนักศึกษาไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 
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ตารางที่4-13 ปจจัยดานอาจารยผูสอนตอประสิทธภิาพของผลการเรยีน 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 

อาจารยผูสอน 
จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 41 29.1 17 28.8 

ดีขึ้น 61 43.3 24 40.7 

ไมมีผล 14 9.9 6 10.2 

นอยลง 21 14.9 8 13.6 

นอยลงมาก 3 2.1 

3.83 

4 6.8 

3.71 

ไมตอบ 1 0.7 0 0.0 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-13 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

คิดวาปจจัยดานอาจารยผูสอนทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น คิดเปนรอย

ละ 43.3 และ 40.7 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่คิดวาปจจัย

ดานอาจารยผูสอนทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น 
 
ตารางที่4-14 ปจจัยดานผูชวยสอน(TA)ตอประสิทธภิาพของผลการเรยีน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ผูชวยสอน(TA) 

จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 16 11.3 2 3.4 

ดีขึ้น 67 47.5 22 37.3 

ไมมีผล 51 36.2 32 54.2 

นอยลง 4 2.8 2 3.4 

นอยลงมาก 1 .7 

3.67 

1 1.7 

3.37 

ไมตอบ 2 1.4 0 0.0  

รวม 141 100.0 

 

59 100.0  

   จากตารางที่4-14 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญคิดวา

ปจจัยดานผูชวยสอนทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น คิดเปนรอยละ 47.5 

ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  สวนกลุม

ตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีสวนใหญคิดวาปจจัยดานผูชวยสอนไมมีผลตอ
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ประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 คิดเปนรอยละ 37.3  ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี 
 
ตารางที่4-15 ปจจัยดานตัวนักศึกษา ตอประสิทธภิาพของผลการเรียน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ตัวนักศึกษา  

จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน (ราย) รอยละ คาเฉลี่ย 

ดีขึ้นมาก 33 23.4 9 15.3 

ดีขึ้น 78 55.3 28 47.5 

ไมมีผล 19 13.5 7 11.9 

นอยลง 7 5.0 11 18.6 

นอยลงมาก 3 2.1 

3.94 

4 6.8 

3.46 

ไมตอบ 1 0.7 0 0.0 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-15 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

คิดวาปจจัยดานตัวนักศึกษาทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น คิดเปนรอยละ 

55.3 และ 47.5 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีคิด

วาปจจัยดานตัวนักศึกษาทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 ดีขึ้น  แตคาเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีมีความคิดเห็นวาปจจัยดานตัวนักศึกษาไมมี

ผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียนวิชา 206111 
 
สวนที่3 พื้นฐานคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตารางที่4-16 พื้นฐานทางคณิตศาสตรระดับม.ปลายที่กลุมตัวอยางไมเขาใจ 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนด ี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
วิชา 

ความไม
เขาใจ จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เลือก 89 63.1 42 71.2 
ฟงกชนัตรีโกณมิติ 

ไมเลือก 52 36.9 17 28.8 

เลือก 61 43.3 40 67.8 ฟงกชนัเอกซ 
โพเนนเชยีล ไมเลือก 80 56.7 19 32.2 
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ตารางที่4-16 (ตอ) 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 

วิชา 
ความไม
เขาใจ จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เลือก 80 56.7 38 64.4 ฟงกชนัและกราฟ 

ไมเลือก 61 43.3 21 35.6 

เลือก 110 78.0 38 64.4 เรขาคณิตวิเคราะห/
ภาคตัดกรวย ไมเลือก 31 22.0 21 35.6 

เลือก 59 41.8 36 61.0 
ฟงกชนัลอการิทึม 

ไมเลือก 82 58.2 23 39.0 

เลือก 57 40.4 25 42.4 
ลิมิต 

ไมเลือก 84 59.6 34 57.6 

เลือก 32 22.7 24 40.7 
ระบบสมการเชิงเสน 

ไมเลือก 109 77.3 35 59.3 

เลือก 54 38.3 23 39.0 
จํานวนเชิงซอน 

ไมเลือก 87 61.7 36 61.0 

เลือก 28 19.9 22 37.3 
แคลคูลัสเบ้ืองตน 

ไมเลือก 113 80.1 37 62.7 

เลือก 29 20.6 18 30.5 
ฟงกชนัพหุนาม 

ไมเลือก 112 79.4 41 69.5 

เลือก 50 35.5 16 27.1 
เวกเตอร 

ไมเลือก 91 64.5 43 72.9 

เลือก 13 9.2 12 20.3 
พีชคณิต 

ไมเลือก 128 90.8 47 79.7 

เลือก 32 22.7 12 20.3 
ตรรกศาสตร 

ไมเลือก 109 77.3 47 79.7 

เลือก 27 19.1 10 16.9 
ระบบจํานวนจริง 

ไมเลือก 114 80.9 49 83.1 

เลือก 3 2.1 1 1.7 
อ่ืนๆ 

ไมเลือก 138 97.9 58 98.3 
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ตารางที่4-16 (ตอ) 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 

วิชา 
ความไม
เขาใจ จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

ทุกเรื่อง 2 1.0 0 0.0 

ไมม ี 1 0.5 0 0.0 

อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

อนุกรม 1 0.5 0 0.0 

   จากตารางที่4-16 พบวากลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญไม

เขาใจในพ้ืนฐานวิชาม.ปลาย เรียงตามลําดับวิชาที่นกัศึกษาไมเขาใจเกินรอยละ 50.0 ดังนี้ 

อันดับที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย คิดเปนรอยละ 78.0 

อันดับที่ 2 ฟงกชันตรีโกณมติิ  คิดเปนรอยละ 63.1 

อันดับที่ 3 ฟงกชันและกราฟ  คิดเปนรอยละ 56.7 

   สวนกลุมตัวอยางของนกัศึกษาทีม่ผีลการเรียนไมดีสวนใหญไมเขาใจในพื้นฐาน

วิชาม.ปลาย เรียงตามลําดับวิชาที่นกัศึกษาไมเขาใจเกินรอยละ 50.0 ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ฟงกชันตรีโกณมติิ  คิดเปนรอยละ 71.2 

อันดับที่ 2 ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล  คิดเปนรอยละ 67.8 

อันดับที่ 3 ฟงกชันและกราฟ คิดเปนรอยละ 64.4 

อันดับที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย คิดเปนรอยละ 64.4 

อันดับที่ 5 ฟงกชันลอการิทมึ คิดเปนรอยละ 61.0 

 
สวนที4่ ความคิดเห็นทั่วไป 
 
ตารางที่4-17 ความคิดเหน็ตอการจัดหองเรียนควรแยกนกัศกึษาที่มีผลการเรียนดีออก
จากนกัศกึษาอื่น 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เห็นดวย 50 35.5 33 55.9 

ไมเห็นดวย 91 64.5 25 42.4 

ไมตอบ 0 0.0 1 1.7 

รวม 141 100.0 59 100.0 
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   จากตารางที่4-17 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญไมเห็น

ดวยในการแยกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีออกจากนักศึกษาอื่นคิดเปนรอยละ 64.5 สวนกลุม

ตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีสวนใหญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 55.9  
 
ตารางที่4-18 ความคิดเหน็ตอจํานวนผูเรียนตอหองมีผลตอการเรียนวชิา206111 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น จํานวน

(ราย) 
รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน

(ราย) 
รอยละ คาเฉลี่ย 

10-30 คน 20 14.2 16 27.1 

40-60 คน 28 20.0 20 33.9 

70-90 คน 7 5.0 1 1.7 

100-120 คน 10 7.1 2 3.4 

120 คน 1 0.7 

56.21 

0 0.0 

43.59 

ไมตอบ 1 0.7 1 1.7 

เห็นดวย 

(ควรมีผูเรียน 

ไมเกิน) 

รวมผูเห็นดวย 67 47.5 40 67.8 

ไมเห็นดวย - 74 52.5 18 30.5 

ไมตอบ - 0 0.0 1 1.7 

รวม  141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-18 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญไมเห็น

ดวยตอจํานวนผูเรียนมีผลตอการเรียนวิชา 206111 คิดเปนรอยละ 52.5 สวนกลุมตัวอยางของ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีสวนใหญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 67.8 โดยคาเฉลี่ยของจํานวน

นักศึกษาตอหองที่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตองการคือ 56 คน/หอง ในขณะที่นักศึกษาที่มีผลการ

เรียนไมดีตองการใหมีนักศึกษา 44 คน/หอง 
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ตารางที่4-19 ความคิดเหน็ตอการมีการบานใหนักศึกษา 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 

ความคิดเห็น จํานวน
(ราย) 

รอยละ คาเฉลี่ย จํานวน
(ราย) 

รอยละ คาเฉลี่ย 

5%  4 2.8 5 8.5 

10%  28 19.9 13 22.0 

15%  12 8.5 2 3.4 

20%  30 21.3 13 22.0 

มากกวา 20%  15 10.6 

18.9% 

4 6.8 

15.3% 

ไมตอบ 3 2.1 3 5.1 

เห็นดวยโดย 

มีการเก็บ

คะแนน ( %

ของคะแนน

ทั้งหมด) 

รวมผูเห็นดวย 92 65.2 40 67.8 

เห็นดวยโดยไมมีการเก็บคะแนน 43 30.5 16 27.1 

ไมเห็นดวย 6 4.3 2 3.4 

ไมตอบ 0 0.0 1 1.7 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0 

 

   จากตารางที่4-19 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

เห็นดวยโดยใหมีการเก็บคะแนนจากการบาน คิดเปนรอยละ 65.2 และ 67.8 ตามลําดับ โดย

คาเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตองการใหเก็บคะแนนจากการบาน 18.9%จากคะแนน

ทั้งหมด สวนคาเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีตองการใหเก็บคะแนนจากการบาน 15.3%

จากคะแนนทั้งหมด 
 
ตารางที่4-20 ความคิดเหน็ตอการตรวจการบานใหนักศกึษา 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เห็นดวย 127 90.1 57 96.6 

ไมเห็นดวย 11 7.8 1 1.7 

ไมตอบ 3 2.1 1 1.7 

รวม 141 100.0 59 100.0 

   จากตารางที่4-20 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

เห็นดวยที่ใหมีการตรวจการบานใหนักศึกษา คิดเปนรอยละ 90.1 และ 96.6 ตามลําดับ  
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ตารางที่4-21 ความคิดเหน็ตอการที่ผูสอนควรจัดการทดสอบยอย(Quiz) 
นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 

ความคิดเห็น ระบุ จํานวน
(ราย) 

รอยละ คาเฉลี่ย 
จํานวน
(ราย) 

รอยละ คาเฉลี่ย 

0-5% 17 12.1 13 22 

6-10% 42 29.8 19 32.2 

11-15% 2 1.4 1 1.7 

16-20% 14 9.9 9 15.3 

21-25% 1 0.7 1 1.7 

26-30% 4 2.8 2 3.4 

มากกวา 30% 2 1.4 

12.5% 

1 1.7 

12.5% 

ไมตอบ 4 2.8 0 0.0 

เห็นดวยโดยมี

การเก็บคะแนน

( %ของคะแนน

ทั้งหมด) 

รวมผูเห็นดวย 86 61.0 

 

46 78.0  

1  คร้ัง 3 2.1 2 3.4 

2  คร้ัง 20 14.2 17 28.8 

3  คร้ัง 11 7.8 7 11.9 

4  คร้ัง 17 12.1 5 8.5 

5  คร้ัง 11 7.8 6 10.2 

มากกวา 5 คร้ัง 8 5.7 

4.0 

6 10.2 

3.7 

ไมตอบ 16 11.3 3 5.1 

เห็นดวยโดยมี

ความถี่ในการ

ทดสอบยอย

(คร้ัง/ภาค

เรียน) 

รวมผูเห็นดวย 86 61.0 46 78.0 

ไมเห็นดวย 55 39.0 12 20.3 

ไมตอบ 0 0.0 1 1.7 

รวม 141 100.0 

 

59 100.0  

   จากตารางที่4-21 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

เห็นดวยที่ใหมีการจัดทดสอบยอยใหกับผูเรียนวิชา 206111 คิดเปนรอยละ 61.0 และ 78.0

ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตองการใหมีการเก็บคะแนน

การทดสอบยอย 12.5% และมีความถี่ในการทดสอบยอย 4 คร้ัง/ภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับกลุม

ตัวอยางนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี 
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ตารางที่4-22 ความคิดเหน็ตอการจัดสอบวัดพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรกอนการ
ลงทะเบยีนวชิา206111 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เห็นดวย 107 75.9 47 79.7 

ไมเห็นดวย 34 24.1 11 18.6 

ไมตอบ 0 0.0 1 1.7 

รวม 141 100.0 59 100.0 

  จากตารางที่4-22 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

เห็นดวยที่ใหมีการจัดทดสอบความรูทางคณิตศาสตรกอนการลงทะเบียนวิชา 206111 คิดเปนรอย

ละ 75.9 และ 79.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่4-23 ความคิดเหน็ตอการมีการเช็คชื่อนักศกึษาเขาหองเรียน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เห็นดวย 65 46.1 26 44.1 

ไมเห็นดวย 75 53.2 32 54.2 

ไมตอบ 1 0.7 1 1.7 

รวม 141 100.0 59 100.0 

  จากตารางที่4-23 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

ไมเห็นดวยตอการมีการเช็คชื่อนักศึกษาเขาหองเรียน คิดเปนรอยละ 53.2 และ 54.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่4-24 ความคิดเหน็ตอการมีอาจารยผูสอนเพียงทานเดียวแตละตอนบรรยาย 
ตลอดภาคการศกึษาในวชิา206111  

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เห็นดวย 80 56.7 46 78.0 

ไมเห็นดวย 59 41.8 12 20.3 

ไมตอบ 2 1.4 1 1.7 

รวม 141 100.0 59 100.0 
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  จากตารางที่4-24 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

เห็นดวยตอการมีอาจารยผูสอนเพียงทานเดียวแตละตอนบรรยายตลอดภาคการศึกษาในวิชา

206111 คิดเปนรอยละ 56.7 และ 78.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่4-25 ความคิดเหน็ตอการจัดเวลาพิเศษของอาจารยใหนักศกึษาพบนอกเหนือ 
จากเวลาเรียน 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เห็นดวย 134 95.0 54 91.5 

ไมเห็นดวย 7 5.0 3 5.1 

ไมตอบ 0 0.0 2 3.4 

รวม 141 100.0 59 100.0 

  จากตารางที่4-25 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

เห็นดวยตอการจัดเวลาพิเศษของอาจารยใหนักศึกษาพบนอกเหนือจากเวลาเรียน คิดเปนรอยละ 

95.0 และ 91.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่4-26 ความคิดเหน็ตอการสอนเนื้อหาเหมอืนในหนังสอืประกอบการเรียน 206111 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนดี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

ตองการใหสอนเหมือน

ในหนังสือเรียนทกุอยาง 
4 2.8 2 3.4 

ตองการใหสอนโจทย

ตัวอยางทีแ่ตกตาง 
106 75.2 42 71.2 

อ่ืนๆ  8 5.7 4 6.8 

ไมระบุเหตุผล 7 5.0 2 3.4 

เห็นดวย 

รวมผูเห็นดวย 125 88.7 50 84.7 

ไมเห็นดวย  16 11.3 8 13.6 

ไมตอบ  0 0.0 1 1.7 

รวม  141 100.0 59 100.0 
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  จากตารางที่4-26 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

เห็นดวยตอการสอนเนื้อหาเหมือนในหนังสือประกอบการเรียน 206111 คิดเปนรอยละ 88.7 และ 

84.7 ตามลําดับ โดยสวนใหญตองการใหสอนโจทยตัวอยางแตกตางจากในหนังสือเรียน 
 
ตารางที่4-27 ขอเสนอแนะสําหรบัการเรียนวชิา 206111 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูแนะนํา(คน) 
อาจารยผูสอน 
- ไมควรสอนแตในหนังสือ ควรเอาโจทยตางๆมาสอนหรือยกตัวอยาง 

-อาจารยบางทานควรสอนแบบชาๆ ไมมองเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งและ

ทบทวนเรื่องเกากอนจะขึน้เรื่องใหม  

- ควรเนนประเด็นที่สําคัญ 

- ควรสอนเนื้อหาใหหลากหลาย 

- อาจารยควรมีการเตรียมการสอนลวงหนา และเขียนตวัหนังสือใหอานงาย  

- ในกรณีทีม่ีอาจารยทานเดียวสอนตลอดภาคการเรียน ควรมีการประเมิน

การเรียนการสอนของอาจารยวานักศึกษาอยากใหสอนตอหรือไม 

- อาจลดเนื้อหาทีไ่มจาํเปนตอสาขาอื่นที่มาเรียนดวยออกไป 

- แตละsectionควรมีอาจารยสอนเพียงทานเดียว เพราะอาจารยเยอะ

ปรับตัวเขากับอาจารยไมทัน 

 

14 

12 

 

3 

2 

2 

 

1 

 

1 

1 

หนังสือเรยีน 
- ควรแนะนําหนังสืออ่ืนๆหรอืแบบฝกหัดทีน่อกเหนือจากในหนังสือให

นักศึกษาไปลองทําดู 

- ตองการใหตรวจสอบหนังสือเรียนใหมีความถูกตองมากกวานี ้

 

1 

 

1 

การจัดหองเรียน 
- ควรมีนักศกึษาในหองไมเกิน 30 คน 

- ไมควรจัดตารางเรียนเวลา8.00น. 

 

3 

1 

การบาน 
- เฉลยแบบฝกหัดและการบาน เนื่องจากบางครั้งการคํานวณทีน่ักศกึษาคิด

วาตนเองทําถกูแลว แตผิด 

- ควรมีการบานใหนักศึกษาทําหลังเรียนเสร็จ และเฉลยในคาบตอไป  

- ควรมีคะแนนในการสงการบาน 

 

6 

 

4 

3 
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ตารางที่4-27 (ตอ) 
ขอเสนอแนะ จํานวนผูแนะนํา(คน) 

อ่ืนๆ 
- อยากใหสอนโจทยสําหรับแนวขอสอบเพราะจะไดทราบแนวทางในการ

อานหนังสือ 

- นักศึกษาไดคะแนนนอยเนื่องจากตัวนกัศึกษาไมเกี่ยวกับอาจารยและ

วิธีการสอน 

- ควรมีการเกบ็คะแนนสอบยอยคิดเปน%ของคะแนนทั้งหมด และมีคะแนน

เขาชั้นเรียน 

- ควรเนนทาํโจทยมากกวาทฤษฎ ี

- เวลามีปญหาปรึกษาอาจารยไดไมสะดวกนาจะใชวธิีโทรศัพท , MSN ,    

E-Mail 

- อยากใหมแีบบฝกหัดทําในชั่วโมงเรียน 

- Pretest ควรมีกอนเปดเรียน ชวงกอนลงทะเบียนเรียนดีที่สุด เพราะเปด

เทอมนักศึกษาจะมกีารกระตือรือรนในการเรียน 

- ควรออกขอสอบงายกวานี ้

- เร่ืองการตรวจขอสอบ อ.บางทานตรวจแลวใหคะแนนไมเทากัน ควรมี

เกณฑเหมือนกัน 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 
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สวนที5่ กระบวนวชิา Precalculus 
 
ตารางที่4-28 ความคิดเหน็ตอกระบวนวิชา Precalculus 

นักศกึษาที่มผีลการเรียนด ี นักศกึษาที่มผีลการเรียนไมดี 
ความคิดเห็น ระบุ 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เห็นดวย 125 88.7 56 94.9 

ไมเห็นดวย 14 9.9 2 3.4 

ไมตอบ 2 1.4 1 1.7 

การเปดสอน

วิชา 

Precalculus 
รวม 141 100.0 59 100.0 

S/U 122 86.5 47 79.7 

เกรดแบบปกติ 15 10.6 11 18.6 

ไมตอบ 4 2.8 1 1.7 

ควรใชเกรด

แบบใด 

รวม 141 100.0 59 100.0 

  จากตารางที่4-28 กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญ

เห็นดวยตอการเปดสอนวิชา Precalculus คิดเปนรอยละ 88.7 และ 94.9 ตามลําดับ โดยสวน

ใหญตองการใหตัดเกรดแบบS/U 

 
ตารางที่4-29 ขอเสนอแนะตอกระบวนวิชา Precalculus 

ขอเสนอแนะเรื่องการเปดสอนวิชา Precalculus จํานวนผูแนะนํา(คน) 

- เปนการวัดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่ดีเพ่ือจะไดรูวาถนดัหรือไมถนัดเรื่อง

ใด กอนที่จะเรียนจริงในรหัส206111ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานในรหัสอ่ืนๆในเทอม

ตอไป 

- ควรรีบเปดการเรียนการสอนโดยเร็ว 

- ดี เพราะบางคนมีพ้ืนฐานคณิตศาสตร ไมดี  

- วิชานี้ควรสอนความรูไมเกนิม.ปลาย 

- อยากใหมีเวลาที่จัดสอนนกัศึกษาตรงกบัเวลาที่นกัศึกษาสวนใหญวาง 

เชน วันพุธ วันเสารหรือวันอาทิตย(วันหยุด) 

- เมื่อจบแตละบทใหมี Quiz เพ่ือจะไดรูวานักศึกษาสวนใหญมีความเขาใจ

มากนอยแคไหน 

14 

 

 

6 

5 

3 

2 

 

2 
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ตารางที่4-29 (ตอ) 
ขอเสนอแนะเรื่องการเปดสอนวิชา Precalculus จํานวนผูแนะนํา(คน) 

- อยากใหคิดเกรดแบบผาน/ไมผานถาไมผานกม็าเรียนใหมจนผาน ถาผาน

แลวคอยใหไปเรียนแคลคูลัสตอไป 

- อยากใหนกัศึกษาทุกคนไดทดสอบตรงนี้กอน 

- ควรจะใหผูสนใจสมัครไดดวยโดยไมจาํกดัจํานวนคน เผื่อบางคนตองการ

ที่จะทบทวนความรูเดิมที่มีบางอยางขาดไป 

- ควรใหอาจารยที่สอนเขาใจงาย สอนโจทยต้ังแตระดบังายๆเพื่อใหเขาใจ

จนถึงโจทยระดับยากและมกีารใหแบบฝกหัดนักศกึษาทาํ 

- ไมควรใชเกณฑในการผาน Precalculus สูงเกินไป 

- ใหเปดใหนักศึกษาทุกคนเรียนเหมือน ฟสิกส1 เคมี1 แลวรวมเนื้อหา

บางสวนจากCalculus1 ไป 

- ถาเปดสอนก็จะทาํใหเด็กเรียนหนักกวาเดิม 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 
4.3 การสัมภาษณครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสนทนากลุม 
   จากการที่คณะผูทําวิจัยไดสัมภาษณอาจารยในหมวดวิชาคณิตศาสตรตาม

โรงเรียนตางๆในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมและกลุมอาจารยที่นํานักเรียนในโครงการ Gifted child 

in Mathematics เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นตางๆจากบรรดาอาจารยผูมี

ประสบการณตรง ในการสัมภาษณคร้ังนี้ทางคณะผูทําวิจัยไดใหโอกาสอาจารยในหมวดวิชา

คณิตศาสตรออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางอิสระ ผลที่ไดสรุปไดดังนี้  

   อาจารยหมวดวิชาคณิตศาสตรทุกโรงเรียนที่สัมภาษณมีความเห็นตรงกันวาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเนื้อหาที่จะตองสอนมากและไมมีเวลาพอที่จะใหนักเรียนฝกทํา

โจทยเพ่ือเพ่ิมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและทําความเขาใจกับเนื้อหาอาทิเชน การ

แยกตัวประกอบ เลขยกกําลัง นักเรียนมักจะใชความรูสึกในการตอบ ตลอดจน นักเรียนจาก   

มัธยมตนที่เรียนตอในมัธยมปลายขาดพื้นฐานสาระคณิตศาสตรบางหัวขอเนื่องจากสาระบางสาระ

ถูกจัดใหอยูในหลักสูตรเพิ่มเติมซึ่งนักเรียนสวนที่ไมเคยเรียนในชวงชั้นมัธยมตน ก็จะขาดความรูใน

สาระนั้นๆ และเปนผลใหเรียนไมทันเพื่อนในชั้นสงผลใหนักเรียนคนนั้นมีพ้ืนฐานที่ออนเมื่อเขา

เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โปรแกรม Sketchpad ชวยเด็กฝกทักษะแตไมไดทําใหเด็กนักเรียนที่

ออนเขาใจในเนื้อหามากขึ้นถานักเรียนมีพ้ืนฐานออนมาก อาทิเชน ดูโดเมนจากกราฟยังไมเปน  
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อาจารยบางโรงเรียนไดแสดงความเห็นวาไมควรที่จะแบงหองเด็กเกง เพราะ ถาเรียนรวมกันจะมี

โอกาสใหเด็กที่เกงกวาสอนเด็กที่ออน 

   อาจารยหมวดวิชาคณิตศาสตรบางโรงเรียนไดเสนอแนะให อาจารยในระดับ

มหาวิทยาลัยชวยปูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการเรียนแคลคูลัสใหกับเด็กที่มีพ้ืนฐาน

ออน เพ่ือที่จะชวยใหนักเรียนเหลานี้มี พ้ืนฐานที่ดีขึ้นและพรอมที่จะเรียนรู เนื้อหาในระดับ

มหาวิทยาลัยตอไป แตการปรับพ้ืนฐานนาจะมีอะไรที่เปนเครื่องจูงใจ อาทิเชน เกรด 

   การกวดวิชาก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ทุกๆโรงเรียนมีความเห็นตรงกันวานําปญหามา

สูการสอนในระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กนักเรียนมีการเขาโรงเรียนกวดวิชาตั้งแต

เด็กๆ การกวดวิชาตั้งแต มัธยมศึกษาที่ 4 ทําใหเด็กไมเขาใจถึงเนื้อหา ใชแตความจําในการแกไข

ปญหาแตละประเภทแตขาดความเขาใจในเนื้อหาอยางแทจริง เด็กนักเรียนมุงแตจะจําวิธีลัดและ

พอรูวิธีลัดหรือ พอไดสูตรแลวไมรับความรูเพ่ิม ไมต้ังใจเรียนในหองทําใหขาดความเขาใจในเนื้อหา

อยางแทจริงนอกจากนี้ยังมีอาจารยหมวดวิชาคณิตศาสตรบางโรงเรียนไดออกความเห็นวา เด็ก

นักเรียนไมชอบความยาก  เด็กนักเรียนจะเนนแตการหาคําตอบโดยวิธีที่งายที่สุดโดยไมคํานึงถึง

ความเขาใจหรือที่มาของการคิดหรือการฝกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะการ

พิสูจน หรือการแสดงที่มาของสูตรบางอยาง ซึ่งการรูและการเขาใจที่มาของสูตรบางประเภท

สามารถเปนแนวทางใหนักเรียนแกไขปญหาที่แตกตางจากตัวอยางและเปนการฝกการใชความคิด

สรางสรรค 

   นอกจากนี้อาจารยหมวดวิชาคณิตศาสตรบางโรงเรียนไดแสดงความเห็นวาเด็ก

นักเรียนไมรูจักการเรียนดวยตัวเอง ไมรูจักการคนควาหาความรูดวยตัวเอง ไมวาจะเปนแบบฝกหัด 

นักเรียนบางสวน ไมทําแบบฝกหัด รอใหครูเฉลยอยางเดียวหรือไมก็คอยที่จะลอกเพื่อน 

   อาจารยหมวดวิชาคณิตศาสตรทุกโรงเรียนที่ใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกัน

เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตร  ในหลักสูตรใหมสาระบางสาระถูกเพิ่มและใหสอนในมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ซึ่งอาจจะมากเกินไปและอาจขาดความเชื่อมโยงในเนื้อหาในหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงบอย 

ซึ่งโรงเรียนบางโรงเรียนแกไขปญหานี้โดยการจัดเรียงลําดับเนื้อหาใหมเองเพื่อใหเหมาะสม 

  ในการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายที่เนนคณิตศาสตร 

ปจจุบันมีการแบงเนื้อหาเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม โดยมีการสอน

คูขนานกัน นั่นคือมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 วิชาควบคูกันไป ซึ่งครูเห็นวาเปนเหตุใหนักเรียน

สับสนในการเรียน 
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   การประกันคุณภาพ ก็เปนตนเหตุที่ทําใหคุณภาพการเรียนการสอนและการวัดผล

เปลี่ยนไปในทางที่แยลง เนื่องจาก เกณฑการประกันคุณภาพสวนใหญจะขึ้นกับการสําเร็จ

การศึกษาและการผานระดับชั้นของนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ขอสอบปลายภาคในแตละปถูกปรับ

ใหงายลงทุกที  

   การรับเขาตรงก็มีผลตอสารเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เชน

มหาวิทยาลยัเชียงใหมไดมีการกําหนดสอบโควตาในชวงเดือนธันวาคมของแตละป ทางโรงเรียนจงึ

ตองเรงสอนเนื้อหาในมัธยมปลายใหจบภายใน 5 เทอมการศึกษา ซึ่งการสอนนี้จะทําไดยากมาก

เพราะตองครอบคลุมสาระจํานวนมาก รวมถึงนักเรียนจะขาดความเขาใจในเนื้อหาอยางแทจริง  

และที่สําคัญนักเรียนก็จะหันไปพึ่งการกวดวิชาและฝกทําขอสอบเพื่อเตรียมความพรอมโดยไม

สนใจการเรียนในชั้นเรียน จะมีขอสังเกตวา นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 จะเนนการสอบเขา และจะ

ไมคอยมาเรียน และ เนื้อหาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียน 

แคลคูลัสในช้ันปที่ 1 ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงกับการเรียนในมหาวิทยาลัย 

   เอกสารประกอบการสอนก็มีสวนสําคัญตอการเรียนการสอน อาจารยหมวดวิชา

คณิตศาสตรบางโรงเรียนไดแสดงความเห็นวา ควรจะมีแบบฝกหัดเสริมเพ่ิมเติม สูตรสถิติตางๆ  

การทําสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม  แบบฝกหัดเพื่อสะสมความรูทางคณิตศาสตรและเพื่อฝก

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  นอกจากนี้สัญลักษณทางคณิตศาสตรบางอยางไม

สอดคลองกัน 

 
4.4 การสํารวจลําดับการสอนและตําราเรียนที่ใชในการเรยีนการสอนคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      จากการสํารวจกลุมตัวอยางจากโรงเรียนรัฐบาล 7 โรงเรียน และ โรงเรียนเอกชน 

2 โรงเรียน ทางดานตําราเรียนพบวามีโรงเรียนที่ใชตําราของสสวท.เปนหลัก จํานวน 4 โรงเรียน 

โรงเรียนที่ไมใชตําราของสสวท.เปนหลัก จํานวน 1 โรงเรียน สวนที่เหลือไมไดระบุ  สวนทางดาน

ลําดับการสอนตามเนื้อหา พบวา มีโรงเรียน 1 โรงเรียน ที่สอนตามลําดับเนื้อหาตามหลักสูตร

สสวท.โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง มี 4 โรงเรียนที่มีการปรับเปล่ียนเล็กนอยจากหลักสูตรสสวท. และ

มี 4 โรงเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนคอนขางมากจากหลักสูตรสสวท.  

    จากการสํารวจพบวา มีจํานวน 2 โรงเรียนเทานั้นที่จัดลําดับเนื้อหาในการสอนให

นักเรียนเรียนครบตามหัวขอถึงภาคการเรียนที่1 ของชั้นมัธยมศึกษาปที่6 สําหรับภาคการเรียนที่2 

มี 1 โรงเรียนที่จัดเนื้อหาการสอนโดยใชชื่อ ความเปนเลิศทางวิชาการ1,2 สวนอีก 1 โรงเรียนไมมี

การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาใดให 
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4.5 การสัมภาษณอาจารยผูสอนในรายวิชา 206111 
    จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชา 206111 ทั้งหมด 7 ทาน พบวา ประเด็น/

สาเหตุที่เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชา 206111 ของ

นักศึกษา อาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวา  นักศึกษามีพ้ืนฐานไมดีในวิชาคณิตศาสตร  ขาดความ

กระตือรือรนในการเรียน นักศึกษามีกิจกรรมเยอะทําใหแบงเวลาไมเปน  อีกทั้งเนื้อหาคอนขาง

เยอะทําใหสอนไมทัน อีกทั้งทางดานผูสอนมีขอจํากัดในดานเวลาไมมีโอกาสที่จะทบทวนความรูให

นักศึกษา 

    ทางดานแนวทางปองกันและแกปญหาดังกลาว อาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวา 

ควรมีการสอนเพื่อปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษา และลดจํานวนนักศึกษาตอหองเรียนลง   สวนของ

อาจารยที่สอนตองพยายามดึงความสนใจของนักศึกษาดวยสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ อาจารยก็

ตองยกตัวอยางโจทย หรือการนําไปใชใหมากขึ้น  

 
4.6 การวิเคราะหขอสอบกลางภาคในรายวชิา 206111 
    จากการตรวจขอสอบกลางภาคในรายวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 พบวา

นักศึกษามักจะทําผิดในเรื่อง พีชคณิต, ฟงกชันและความสัมพันธ, ฟงกชันตรีโกณมิติ, ฟงกชัน

ลอการิทึมและเอกซโพเนนเชียล, ลิมิต และระบบจํานวนจริง โดยมีขอสังเกตวาขอสอบชุดนี้ไมมี

เนื้อหาเกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย และมีเนื้อหาเกี่ยวกับกราฟนอยมาก สําหรับ

ตัวอยางขอผิดพลาดที่พบในแตละเรื่อง มีดังนี้ 
 
พีชคณิต 

 แทนคาเลขยกกําลังไมเปน เชน 1/ 2(x y)+ เปน 1/ 2 1/ 2x y+  

 คํานวณคาเลขยกกําลังไมได เชน 23(30) 2 272+ =  

 2 2a b a b+ = +  

 xyx y e 2+ + =  ยกกําลังทั้งสองขางจะไดวา 2xyx y e 4+ + =  

 หาผลรวมของจํานวณเศษสวนไมเปน เชน 
1 11
2 7
+ , 

x x x
a b a b

= +
+

  หรือ 

x 2 1/ 2 x x

4 1/ 2 2
x x x

(e 1)(x 1) (e 1)(x 1) (e 1)
lim lim lim

(x 1) x 1 x→+∞ →+∞ →+∞

+ + + + +
= =

− −
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 3 / 2 3
(x) x

2
=  หรือ ( )2 2x x5 5=  

 ยกกาํลังสองสมบูรณไมเปน เชน 2 2(2 x) 2 4 x x+ = + +V V V  

 xy xyd dy dy
e (xy) e x y

dx dx dx
= +  

 แกสมการไมถกูตอง เชน 
2

2
(x 1)

f '(x)
(x 1)

−
=

+
 คาวิกฤตของ f(x) คือx 1=−  

 ให f (x) tan 3x= ,  2 2f '(x) sec (3x)(3) sec (9x)= =  
 
ฟงกชนัตรีโกณมิติ 

 จําคามุมไมไดเชน sin 0 1,cos0 0= =  

 แยกไมออกระหวางคาของมมุของฟงกชันกับฟงกชันที่คูณกับฟงกชันตรีโกณมิติ เชน  

o 2sec (3x)  เขาใจวา 2sec (3x)⋅    

o x xy cot(2x e ) cot(2x) cot(e )− −= + = +   

o sin x x x(sin 1)− = −  

o 
d d

f '(x) tan (3x) 3x tan x tan 3 3x
dx dx

= + = +  

o 2 2sec (3x) sec(9x )− =  
 ความเขาใจในความหมายของ ฟงกชันตรีโกณมิติ  

 
ฟงกชนัลอการิทึมและเอกโปแนนเชียล 

 ไมเขาใจวา ln 5  เปนคาคงที ่

 เขียนสัญลักษณไมถกู คือ เขียน ln  เปน In 

 จําคุณสมบัติบางอยางผิด เชน  

o 
2xln 5 2 ln 5x=  

o 
2

2

2
2 x

x
(sin x) x 1

ln ln(sin x) ln x 1 ln 5
5

+
= + −  

o 9 9 9log (tan x cos x) log tan x log cos x+ = +  
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o 
3

3 2 x 1
ln sin(x) ln x 1 ln 5x sin(x) 10x

2 2
+ + − = + + −  

 
ฟงกชนัและความสมัพันธ 

 เลือกใชฟงกชันผิดเชน 2

3x 1,x 2
f (x)

x 3,x 2

+ ≤⎧⎪=⎨ + >⎪⎩
ในการหาคา 

0
lim f (x)

+→V
 โดย

เลือกใช 2x 3+  

 แทนคาฟงกชนัไมเปน คือแทนคาฟงกชันแลวยังติดคา f อยู เชน 

f (2 x) f (3(2 x) 1)+ = + +V V  หรือ f (x x) f (x) f ( x)+ = +V V  

 
ลิมิต 

 ไมไดใสคาลิมติขางหนาเวลาคิดคา หรือแทนคาลิมิตแลวแตยังติดคาลิมิตอยู 

 แทนคาลมิิตไมเปน เชน 
x 0
lim (3 x) 3
→

+ =
V

 

 ไมเขาใจความหมายของลิมติ 

o 
x 0

x 0
lim

x 0−→
=

V

V
V

 

o 
2

x 3

x x 2
lim {3, 3}

| x | 3−→−

+ −
= − −

+V
ก  

o 
2

x 0

x
lim

sin x x−→ −
, 

2

x 0

0
lim

sin 0 0−→
=

−
, 

x 0
lim 0

−→
=  

เพราะฉะนัน้หาคาไมไดเนื่องจาก มีคําตอบเปน ศูนย 
 

ระบบจํานวนจริง 
 เมื่อกําหนดฟงกชัน f(x) มาให ไมสามารถแสดงเครื่องหมาย +,- ของ f(x) บนเสนจํานวนได 

 เขียนสัญลักษณไมถกูตอง เชน  

o +∞( ,2)  และ −∞(3, )  
o (2, 3)−  

 หาคําตอบของอสมการหนึ่งตัวแปรไมเปน 
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4.7 การวิเคราะหความสัมพันธคะแนนคณิตศาสตรในการสอบเขามหาวิทยาลัยกับผลการ
เรียนในรายวิชา 206111 
 

แผนภาพที่ 4-1 แสดงความสัมพันธของคะแนนONET-ANET กับนักศกึษาทีไ่ดเกรด A 

ONET:ANET (1:2) "A" students (11 คน)
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แผนภาพที่ 4-2 แสดงความสัมพันธของคะแนนONET-ANET กับนักศกึษาทีไ่ดเกรด B,B+ 

ONET:ANET (1:2) "B & B+" students (41 คน)
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แผนภาพที่ 4-3 แสดงความสัมพันธของคะแนนONET-ANET กับนักศกึษาทีไ่ดเกรด C,C+ 

ONET:ANET (1:2) "C & C+" students (156 คน)
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แผนภาพที่ 4-4 แสดงความสัมพันธของคะแนนONET-ANET กับนักศกึษาทีไ่ดเกรด D+ 

ONET:ANET (1:2) "D+" students (45 คน)
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แผนภาพที่ 4-5 แสดงความสัมพันธของคะแนนONET-ANET กับนักศกึษาทีไ่ดเกรด D 

ONET:ANET (1:2) "D" students
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แผนภาพที่ 4-6 แสดงความสัมพันธของคะแนนONET-ANET กับนักศกึษาทีไ่ดเกรด F 

ONET:ANET (1:2) "F" students (46 คน)
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แผนภาพที่ 4-7 แสดงความสัมพันธของคะแนนONET-ANET กับนักศกึษาทีไ่ดเกรด W 

ONET:ANET (1:2) "W" students (101 คน)
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    จากแผนภาพที่ 4-1 ถึง 4-7 ที่แสดงถึงความสัมพันธของคะแนน ONET-ANET 

กับเกรดที่นักศึกษาไดรับพบวา นักศึกษาที่ไดรับเกรด A จากวิชา 206111 ไดคะแนน ONET-

ANET ต้ังแต 90 คะแนนขึ้นไป สวนนักศึกษาที่ไดรับเกรดอื่นๆนอกจากเกรด A จากวิชา 206111 

จะมีชวงคะแนนของ ONET-ANET ที่กระจายซึ่งแสดงถึงความไมสัมพันธระหวางคะแนน ONET-

ANET กับเกรดที่ไดรับจากวิชา 206111  

 
แผนภาพที่ 4-8 แสดงความสัมพันธของคะแนนโควตา กับนกัศกึษาที่ไดเกรด A 
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แผนภาพที่ 4-9 แสดงความสัมพันธของคะแนนโควตา กับนกัศกึษาที่ไดเกรด B,B+ 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

62
-6

1

58
-5

7

54
-5

3

50
-4

9

46
-4

5

42
-4

1

38
-3

7

34
-3

3

30
-2

9

26
-2

5

22
-2

1

18
-1

7

14
-1

3

10
-9

ชุดขอมูล1

 
 
แผนภาพที่ 4-10 แสดงความสัมพันธของคะแนนโควตา กับนักศกึษาทีไ่ดเกรด C,C+ 

C & C+ Students (94 คน)
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แผนภาพที่ 4-11 แสดงความสัมพันธของคะแนนโควตา กับนักศกึษาทีไ่ดเกรดD+ 

D+ Students (19 คน)
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แผนภาพที่ 4-12 แสดงความสัมพันธของคะแนนโควตา กับนักศกึษาทีไ่ดเกรดD 

D Students (20 คน)
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แผนภาพที่ 4-13 แสดงความสัมพันธของคะแนนโควตา กับนักศกึษาทีไ่ดเกรดF 

F Students (22 คน)
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แผนภาพที่ 4-14 แสดงความสัมพันธของคะแนนโควตา กับนักศกึษาทีไ่ดเกรดW 
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   จากแผนภาพที่ 4-8 ถึง 4-14 ที่แสดงถึงความสัมพันธของคะแนนโควตา กับเกรด

ที่นักศึกษาไดรับ พบวา นักศึกษาที่ไดรับเกรด A จากวิชา 206111 ไดคะแนนโควตาระหวาง 18-43 

คะแนน  นักศึกษาที่ไดรับเกรด B,B+  จากวิชา 206111 ไดคะแนนโควตาระหวาง12-62 คะแนน 

นักศึกษาที่ไดรับเกรด C,C+ จากวิชา 206111 ไดคะแนนโควตาระหวาง 9-43 คะแนน  นักศึกษาที่

ไดรับเกรด D+ จากวิชา 206111 ไดคะแนนโควตาระหวาง 15-38 คะแนน  นักศึกษาที่ไดรับเกรด 

D จากวิชา 206111 ไดคะแนนโควตาระหวาง 12-43 คะแนน  นักศึกษาที่ไดรับเกรด F จากวิชา 

206111 ไดคะแนนโควตาระหวาง 6-40 คะแนน  นักศึกษาที่ไดรับเกรด W จากวิชา 206111 ได

คะแนนโควตาระหวาง 9-34 คะแนน  จากคะแนนดังกลาวแสดงถึงความไมสัมพันธกันระหวาง

คะแนนโควตากับเกรดที่ไดรับจากวิชา 206111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตุประสงคเพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาในรายวิชา 

206111 (แคลคูลัส 1) จํานวนหนึ่งมีผลการเรียนไมดี และเพื่อนําเสนอแนวทางการแกปญหา

สําหรับนักศึกษาดังกลาว ทั้งนี้รายวิชา 206111 เปนรายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ

วิทยาศาสตร และวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาที่เรียนสวนใหญเปนนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร ในการวิจัยไดมีการเก็บขอมูลจากนักศึกษา อาจารยผูสอน และครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลจึงไดจัดแยกผลการเรียนนักศึกษา

เปน 2 กลุม คือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หมายถึงนักศึกษาที่ไดรับเกรด A, B+, B, C+, C และ 

D+ สวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี หมายถึงนักศึกษาที่ไดรับเกรด D, F และ W สําหรับ

เครื่องมือวิจัยที่ใช มีดังนี้ คือ  

1. การสัมภาษณนักศึกษาแบบสนทนากลุม มีการสมัภาษณนกัศึกษาที่ไดรับเกรด W 

หรือ F ในรายวิชา 206111 ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2549 จํานวน  6 คน เพ่ือหาปจจัย

ที่ทาํใหนักศึกษามีผลการเรียนไมดี จากนัน้ไดนําปจจัยดังกลาวไปเปนขอมูลเบื้องตนใน

การจัดทาํแบบสอบถาม และการสัมภาษณอ่ืนตอไป เนื่องจากมีการสัมภาษณนกัศึกษา

เพียง 6 คน คณะผูวจิัยจึงไมนําผลทีไ่ดเปนขอมูลหลกัในการสรุปผล 

2. แบบสอบถามโครงการวจิัย “ความรูพื้นฐานคณิตศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวชิา 206111” มีการสอบถามนักศึกษาที่เคยเรียนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 

จํานวน 200 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง โดยสวนใหญเปนนักศึกษารหัส 

49XXXXXXX ในคณะวทิยาศาสตร 

3. การสัมภาษณครูระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย   ในเขตภาคเหนือตอนบนจาก 15 

โรงเรียน จํานวน 32 คน  

4. แบบสํารวจลาํดับการสอนและตําราเรียนที่ใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 9 โรงเรียน ซึ่งอยูในกลุมโรงเรียนที่มกีารสัมภาษณครู 

5. การสัมภาษณอาจารยผูสอนรายวิชา 206111 ในภาคเรียนที่ 1/2549 จํานวน 7 คน  

ดังนั้นผลสรุปที่ไดจะใชเปนเพียงขอมูลประกอบในการสรุปผลการวิจัย 
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6. การวิเคราะหขอสอบกลางภาคในรายวชิา 206111 จากนักศึกษาทีไ่ดรับผลการเรียน

ไมดีทกุคน ในรายวิชา 206111 ในภาคเรียนที่ 1/2549 

7. การวิเคราะหความสมัพันธคะแนนคณติศาสตรในการสอบเขามหาวิทยาลัยกบัผล
การเรยีนในรายวชิา 206111 โดยเนนคะแนนสอบโควตา และคะแนน ONET-ANET 

 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
  เราสามารถสรุปผลการวิจยัไดดังนี้คือ  

 
5.1.1 สิ่งที่มผีลกระทบตอการเรียนวชิา 206111 

 
1) พื้นฐานคณติศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็นวา นักศึกษาทีม่ีผลการเรียนไมดีสวน

ใหญ เห็นวาปจจัยพ้ืนฐานคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมมีผลตอประสิทธิภาพของ

ผลการเรียน ในขณะที่นกัศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญกลับเห็นวาปจจัยดังกลาวทําให

ประสิทธิภาพของผลการเรียนดขีึ้น จึงสรุปไดวา  พ้ืนฐานคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีผลตอประสิทธิภาพการเรียน และนกัศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีกลับไมตระหนักวา พ้ืนฐาน

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลตอการเรียน 

  นอกจากนีจ้ากการสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชา 206111 ก็ใหขอมลูที่สอดคลอง

กันคือ สาเหตุที่นกัศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชา 206111 เปนผลมาจากการมีพ้ืนฐานทีไ่มดี

ในวิชาคณิตศาสตร 

  ทั้งนี้มขีอสังเกตวาจากการสัมภาษณนกัศึกษาที่มผีลการเรียนไมดีจํานวน 6 คน 

พบวานกัศึกษาดังกลาวคิดวาความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เปนสาเหตุสําคัญอันดับที่ 3 ทีท่ําให

มีผลการเรียนไมดี คือรอยละ 10%  ซึ่งมีคะแนนเทากับกจิกรรมนักศึกษา  

สําหรับพ้ืนฐานคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ผลสรุปจากแบบสอบ-

ถามพบวา กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่มผีลการเรียนดีสวนใหญไมเขาใจในเรื่อง 1)เรขาคณิตและ

ภาคตัดกรวย 2)ฟงกชันตรโีกณมิติ และ 3)ฟงกชันและกราฟ ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางของ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีสวนใหญไมเขาใจในเรื่อง 1)ฟงกชันตรีโกณมิติ 2)ฟงกชันเอกซ
โพเนนเชยีล 3)ฟงกชันและกราฟ 4)เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย และ 5)ฟงกชนั
ลอการทิึม ตามลําดับ  
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  จากการสํารวจขอสอบทีน่ักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี พบวาสิ่งที่นกัศึกษามกัจะ

ทําผิดในการสอบกลางภาควิชา 20611 ในภาคเรียนที่ 1/2549  มีดังนี้ คือ 1)พีชคณิต 2)ฟงกชัน

และความสัมพันธ    3)ฟงกชันตรีโกณมติิ   4)ฟงกชันลอการทิึมและเอกซโพเนนเชียล   5)ลิมิต    

และ 6)ระบบจํานวนจริง จะเห็นวาขอมูลนี้สอดคลองกับผลสรุปจากแบบสอบถาม (มีขอสังเกตวา

ขอสอบกลางภาคไมมีเนื้อหาเกี่ยวกบัเรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย และมีเนื้อหาเกี่ยวกบั

กราฟนอยมาก) ขอสอบกลางภาคชี้ใหเห็นวานกัศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีนัน้ ยังไมเขาใจในเรื่องที่

ตนไมไดระบุในแบบสอบถามดวย นัน่คือ พีชคณิต ลิมติ และระบบจํานวนจริง (คณะผูวิจัยถือ

วาเรื่องความสัมพันธเปนสวนหนึ่งของเรื่องฟงกชันและกราฟ) แตนักศึกษากลุมดังกลาวกลับไม

ทราบวาตนเองไมเขาใจในเรื่องวิชาดังกลาว 

จากการสัมภาษณครูระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ

การสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายมีเนื้อหามากทําใหอาจารยไมมีเวลาทบทวนใหนกัเรียน และนักเรียนบาง

คนขาดพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ดีมาตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตน อันเนื่องมาจากพื้นฐานสาระ

คณิตศาสตรที่สําคัญบางหัวขอถูกจัดใหอยูในหลกัสูตรเพ่ิมเติม ทําใหนกัเรียนสวนหนึ่งไมไดเรียน

เนื้อหาดังกลาว  

 

2) ทัศนคติและความชอบตอวิชาคณิตศาสตร 
  ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็นวา นักศึกษาทีม่ีผลการเรียนไมดีสวน

ใหญ เห็นวาปจจัยดานทศัคติและความชอบตอวิชาคณิตศาสตรไมมีผลตอประสิทธิภาพของผล

การเรียน ใน ขณะทีน่กัศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญกลับเหน็วา ปจจัยดังกลาวทําให

ประสิทธิภาพของผลการเรียนดขีึ้น จึงสรุปไดวา ปจจัยดานทัศคติและความชอบตอวิชา

คณิตศาสตรมีผลตอประสิทธิภาพการเรียน และนักศกึษาที่มีผลการเรียนไมดีกลบัไมตระหนักวา 

ทัศคติและความชอบตอวิชาคณิตศาสตรมีผลตอการเรียน 

 

3) พฤติกรรมการเรียนของนักศกึษา 
  ผลสรุปจากแบบสอบถามแสดงเห็นวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีสวน

ใหญจะเขาเรียน 75-100% แตเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยการเขาเรียนของนักศึกษาพบวา 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีมีการเขาเรียนเฉลี่ย 76.3% และ 65.1% ตามลําดับ สวนการทาํ

แบบฝกหัดพบวาคาเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและไมดีทําแบบฝกหัดโดยเฉลี่ย 59.8% 
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และ 34.5% ตามลําดับ ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเขาเรียนและการทําแบบฝกหัดสงผลโดยตรงกับผล

การเรียนของนักศึกษา 

  นอกจากนี้ผลสรุปจากแบบสอบถาม ยังแสดงใหเห็นวา นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน

ไมดีสวนใหญเห็นวา ปจจยัดานตวันกัศึกษาไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียน ในขณะที่

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสวนใหญกลับเห็นวา ปจจัยดังกลาวทาํใหประสิทธิภาพของผลการเรียน

ดีขึ้น จึงสรุปไดวาปจจัยดานตัวนักศึกษามีผลตอประสิทธิภาพการเรียน และนักศกึษาที่มีผลการ

เรียนไมดีกลับไมตระหนักวาปจจัยดานตัวนักศึกษามีผลตอการเรียน 

  ทั้งนี้มขีอสังเกตวาจากการสัมภาษณนกัศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีจํานวน 6 คน 

พบวานกัศึกษาดังกลาวคิดวาปจจัยตัวนักศึกษาเอง เปนสาเหตุสําคญัอันดับที่ 1 ที่ทาํใหมีผลการ

เรียนไมดี คือรอยละ 30.8%  

  จากการสัมภาษณครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ครูมีความเหน็วาการเรียนกวด

วิชาทําใหนกัเรียนมีปญหาในการเรียนระดับปริญญาตรี เพราะการกวดวิชาจะเนนการทองจําและ

มีวิธีคิดลัด ทําใหนกัเรียนไมเขาใจที่มาของสูตรนั้นๆเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนกจ็ะไม

สามารถทําได  

  จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชา 206111 พบวา สาเหตุหนึ่งที่นกัศึกษามี

ปญหาเกี่ยวกบัการเรียนวิชา 206111 เปนผลมาจากการขาดความกระตือรือรนในการเรียน 

  จากขอมูลทั้งหมดทีก่ลาวมาขางตน ทาํใหสรุปไดวา พฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษามีผลตอการเรียนของนักศึกษา 

 

4) หนังสือเรยีนวิชา 206111 
 ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็นวา  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดแีละไมดี

สวนใหญเห็นตรงกันวาปจจยัดานหนังสือเรียนวิชา 206111 ซึ่งจัดทําโดยคณาจารยภาควิชา

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม มีผลทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียน

วิชา 206111 ดีขึ้น  

 

5) อาจารยผูสอน 
 ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็นวา  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดแีละไมดี

สวนใหญ เห็นตรงกันวาปจจยัดานอาจารยผูสอนมีผลทาํใหประสิทธิภาพของผลการเรียนวชิา 

206111 ดีขึ้น  
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  ทั้งนี้มขีอสังเกตวา จากการสัมภาษณนกัศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีจํานวน 6 คน 

พบวานกัศึกษาดังกลาวคิดวาอาจารยผูสอนเปนสาเหตุสําคัญอันดับที่ 2 ที่ทาํใหมีผลการเรียนไมดี 

คิดเปนรอยละ 16.7% แตขอมูลที่ขัดแยงนี้ไมมีผลตอขอสรุปเนื่องจากไมมนีัยสําคัญเมื่อเทียบกับ

แบบสอบถามนักศึกษาจาํนวน 200 ชุด  

 

6) ผูชวยสอน 
ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็นวา นักศึกษาทีม่ีผลการเรียนไมดีสวน

ใหญ เห็นวา ผูชวยสอน(TA) ไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียน ในขณะทีน่ักศึกษาที่มีผล

การเรียนดีสวนใหญกลับเหน็วาปจจัยดังกลาวทําใหประสิทธิภาพของผลการเรียนดีขึ้น จึงสรุปได

วา ผูชวยสอน(TA)มีผลตอประสิทธิภาพการเรียน และนักศกึษาที่มีผลการเรียนไมดีกลบัไม

ตระหนักวา ผูชวยสอน(TA)มีผลตอการเรียน 

 

ปจจัยทีน่ักศึกษาทีม่ีผลการเรียนดีและไมดีสวนใหญเห็นตรงกันวา ปจจัยนัน้ทํา

ใหประสิทธิภาพของผลการเรียนดีขึน้มีเพียง 2 ปจจัยเทานัน้ ซึ่งถือวาโดดเดนกวาปจจัยอืน่ คือ 

อาจารยผูสอน และหนงัสือเรียนวิชา 206111 โดยเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับอาจารยผูสอน

มากกวานักศกึษาผูเรียน 

 
5.1.2 สิ่งที่ไมมีผลตอการเรียนวชิา 206111 

 

1) จํานวนนักศกึษาตอหองเรียน 
 ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็นวา  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดแีละไมดี

สวนใหญ เห็นตรงกันวา จํานวนนกัศึกษาตอหองเรียนไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียนวชิา 

206111  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของมัลลิกา ถาวรอธิวาสน และคณะ (2547) ในวิชาแคลคูลัส

สําหรับนักศึกษาคณะวทิยาศาสตรและคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม โดยพบวา 

“ขนาดชั้นเรียนแตละตอนไมมีผลตอคะแนนผลสัมฤทธิท์ี่วัดไดจากการสอบปลายภาค  ผูสอนมี

บทบาทสําคญัในการทําใหเกิดความเขาใจในบทเรียนมากกวาขนาดของชั้นเรียน” 

 ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นอีกสวนหนึ่งแสดงวา นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน

ดีและไมดีสวนใหญไมเห็นดวยและเห็นดวยกับคํากลาวทีว่า “จํานวนผูเรียนตอหองมีผลตอการ

เรียนวิชา 206111”  หากพิจารณาเฉพาะนักศกึษาที่ผลการเรียนดีและไมดีซึ่งเห็นดวยกับคําพูด
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ดังกลาว พบวาคาเฉลี่ยของจํานวนนกัศกึษาตอหองทีน่ักศึกษาตองการคือ 56 และ 44 คน/หอง 

ตามลําดับ 

 ทั้งนี้มขีอนาสงัเกตวาอาจารยผูสอนวชิา 206111 บางทานเสนอแนวทางแกไข

ปญหาที่นกัศึกษามีผลการเรียนไมดีประการหนึ่งวา ควรลดจํานวนนกัศึกษาตอหองเรียนลง แต

การสัมภาษณนี้ยังมีน้าํหนักนอย เมื่อเทียบกับผลทีไ่ดจากแบบสอบถามและผลการวิจยัที่อางถงึ

ขางตน  

 จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา จํานวนนักศึกษาตอหองเรียนไมมีผลตอ

ประสิทธิภาพของผลการเรียนวชิา 206111 แตมีผลทางจิตวทิยาตอนักศึกษาทีม่ผีลการเรียนไมดี

เทานัน้ 

 

2) ปจจัยดานการเรียนรวมกันของนกัศกึษาเกงและออน 
  ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็น นักศึกษาที่มผีลการเรียนดีและไมดีสวน

ใหญ เห็นตรงกันวา การเรียนรวมกนัของนักศึกษาเกงและออนไมมีผลตอประสิทธภิาพของผลการ

เรียนรายวิชา 206111 ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณครูบางโรงเรียน ที่แสดงความเห็นวาไมควรที่

จะแบงหองเด็กเกง เพราะถาเรียนรวมกนัจะมีโอกาสใหเด็กที่เกงกวาสอนเด็กที่ออน 

  นอกจากนี้ผลที่ไดจากแบบสอบถามยังพบวา นกัศึกษาที่มีผลการเรียนดแีละไมดี

สวนใหญ ไมเห็นดวยและเหน็ดวย กบัการแยกนักศกึษาที่มีผลการเรียนดีออกจากนกัศึกษาอืน่  ใน

การสัมภาษณนักศึกษาที่มีผลการเรียนออน 6 คน พบวาทุกคนเห็นดวยกับการแยกตอน (section) 

ตามระดับความรูพ้ืนฐานของนักศึกษา เนื่องจากการเรียนรวมกนัจะทาํใหนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานออน

บางคนจะไมกลาถามเพราะอาย กลัววาจะทําใหการสอนนัน้ชาไป 

  ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเรียนรวมกนัของนักศึกษาเกงและออนไมมีผลตอประสิทธ-ิ

ภาพ ของผลการเรียนรายวิชา 206111 แตมีผลทางจิตวิทยาตอนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี

เทานัน้ 

 

3) ลักษณะขอสอบวัดผล 
  ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็น นักศึกษาที่มผีลการเรียนดีและไมดีสวน

ใหญเห็นตรงกันวาลักษณะขอสอบวัดผลไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียนรายวิชา 206111 
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4) กิจกรรมของนักศกึษา 
ผลที่ไดจากแบบสอบถามไดแสดงใหเห็น นักศึกษาที่มผีลการเรียนดีและไมดีสวน

ใหญ เห็นตรงกันวา กิจกรรมของนักศกึษาไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลการเรียน รายวิชา 

206111 

ทั้งนี้มขีอสังเกตวาอาจารยผูสอนวิชา 206111 เห็นวาสาเหตุหนึ่งทีท่าํใหนักศกึษา

มีผลการเรียนที่ไมดีในรายวชิา 206111 เปนผลมาจากการทีน่ักศึกษามีกิจกรรมนักศึกษาเยอะทํา

ใหแบงเวลาไมเปน  และจากการสัมภาษณนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีจํานวน 6 คน พบวา

นักศึกษาดังกลาวคิดวากิจกรรมนักศึกษา เปนสาเหตุสําคญัอันดับที ่ 3 ที่ทําใหมผีลการเรียนไมดี 

คือรอยละ 10%  ซึ่งมีคะแนนเทากับความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

แตการสัมภาษณดังกลาวยงัมีน้ําหนักนอย เมื่อเทียบกบัผลที่ไดจากแบบสอบถาม

และผลการวิจยัอางถึงขางตน ดังนั้นจึงสรุปไดวา กิจกรรมนักศึกษาไมมีผลตอประสิทธิภาพของผล

การเรียนวิชา 206111  

 
        5.1.3 สาเหตุทีท่ําใหนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นฐานคณิตศาสตรไมดี 
  จากการสัมภาษณครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาสาเหตุ

สําคัญที่ทาํใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพ้ืนฐานไมดี มีดังนี ้

คือ 

1) หลักสูตรใหมสาระบางสาระถูกเพิ่มและใหสอนในมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจจะมาก

เกินไปและอาจขาดความเชื่อมโยงในเนื้อหาในหลกัสูตรและเปลี่ยนแปลงบอย 

2) การแบงเนื้อหาเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม สําหรับการสอน

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายที่เนนคณิตศาสตร จะใชวิธีการสอนคูขนานกนั จึง

ทําใหนกัเรียนเกิดความสับสนในการเรียน 

3) การประกนัคุณภาพทําใหคุณภาพการเรียนการสอนและการวัดผลเปลี่ยนไปในทางที่แย
ลง เนื่องจากเกณฑการประกันคุณภาพสวนใหญจะขึ้นกับการสําเร็จการศึกษา และการผาน

ระดับชั้นของนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ 

4) การรับเขาตรงของมหาวทิยาลัยตางๆ เชน การสอบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมี

การกําหนดสอบโควตาในชวงเดือนธันวาคมของแตละป ทางโรงเรียนจึงตองเรงสอนเนื้อหาใน

มัธยมปลายใหจบภายใน 5 เทอมการศึกษา นักเรียนจงึขาดความเขาใจในเนื้อหาอยางแทจริง   
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ในการสาํรวจลําดับการสอน และตาํราเรียนที่ใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 9 โรงเรียน พบวา มี 4 โรงเรียนที่ใชตําราของสสวท.เปนหลกัในการ

สอน และ 1 โรงเรียนไมใชตําราของสสวท.เปนหลักในการสอน สวนที่เหลือไมไดระบุ  สวนดาน

ลําดับการสอนพบวา มีโรงเรียน 1 โรงเรียนที่สอนตามลําดับเนื้อหาตามหลักสูตรสสวท.โดยไมมี

การเปลี่ยนแปลง มี 4 โรงเรียนที่มีการปรับเปล่ียนเล็กนอยจากหลกัสตูรสสวท. และมี 4 โรงเรียนที่

มีการปรับเปลี่ยนคอนขางมากจากหลกัสตูรสสวท. นอกจากนี้พบวามีจํานวน 2 โรงเรียนเทานัน้ที่

จัดลําดับเนื้อหาในการสอนใหนักเรียนเรียนครบตามหวัขอถึงภาคการเรียนที่1 ของชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่ 6 แมขอมูลนี้ทาํใหเขาใจลักษณะการเรียนการสอนในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น แตขอมูลที่มีกย็ังไม

เพียงพอที่จะสรุปวาลําดับการสอนและตาํราเรียนที่ใชมีผลตอการเรียนระดับมธัยมศกึษาตอน

ปลายอยางไร 
 
5.1.4 การสอนปรับพื้นฐาน และรายวชิา Precalculus 

แนวทางแกปญหาที่ชัดเจนเรื่องหนึ่งจากอาจารยผูสอนวชิา 206111 คือ  การ

เสนอการสอนเพื่อปรับพ้ืนฐานใหนกัศึกษา ซึ่งสอดคลองกับส่ิงที่ครูคณิตศาสตรบางโรงเรียนได

เสนอแนะไว คือ ใหอาจารยระดับมหาวทิยาลยัชวยปพ้ืูนฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการเรียน

แคลคูลัสใหกบัเด็กที่มีพ้ืนฐานออน แตการปรับพ้ืนฐานนาจะมีอะไรที่เปนเครื่องจูงใจ อาทิเชน 

เกรด  

ทั้งนี้ผลจากแบบสอบถามพบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดแีละไมดี ตองการให

เปดสอนวิชา Precalculus จํานวน 88.7% และ 94.9% ตามลําดับ และตองการใหตัดเกรดแบบ 

ผาน/ไมผาน (S/U) จํานวน 86.5% และ 79.7% ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมขีอเสนอแนะจาก

นักศึกษาวา เห็นดวยกับการวัดความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร (Math Pretest Exam หรือ Math 

Placement Exam) ที่ดี เพ่ือจะไดรูวาถนัดหรือไมถนัดเรื่องใดกอนที่จะเรียนจริงในรายวิชา 206111 

และตองการใหมีการเปดสอนรายวิชา Precalculus โดยเร็ว 

จากการเปรียบเทียบคะแนนสอบขาวของนักศึกษาจากคะแนนสอบโควตา และ

คะแนน ONET-ANET กับเกรดที่ไดรับจากวิชา 206111 พบวาไมมคีวามสัมพันธกัน ซึ่งแสดงวา

คะแนนสอบเขาดังกลาว ไมสามารถนํามาเปนตวับงชี้ถึงความสําเร็จในการเรียนวิชาแคลคูลัส 

206111  จึงไมสามารถนาํคะแนนนั้นมาเปนเกณฑตัดสินวา นักเรียนคนใดควรจะเรียน 

Precalculus หรือไม  

ผลที่ไดจากแบบสอบถามพบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดแีละไมดีสวนใหญเห็น

ดวยกับ การจัดทดสอบความรูทางคณิตศาสตรกอนการลงทะเบียนวิชา 206111 ทั้งนี้เราจะเห็นวา
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คะแนนจากการสอบวัดความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสามารถนํามาใชในการตัดสนิวานกัเรียน

คนใดควรจะเรียน Precalculus หรือไม 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา แนวทางการแกไขปญหาที่เห็นตรงกนัคือการสอนปรับพ้ืนฐาน 

โดยวิธหีนึ่งที่ทาํไดคือ การเปดสอนรายวชิา Precalculus โดยใชเกรดแบบผาน/ไมผาน พรอมทั้งมี

การสอบวัดความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรควบคูไปดวย 
 
5.1.5 ผลสรปุอ่ืนจากแบบสอบถามนกัศึกษา 

   ผลที่ไดจากแบบสอบถามพบวา นักศึกษาที่มผีลการเรียนดแีละไมดีสวนใหญเห็น

ดวยกับประเด็นตอไปนี้ คือ ก)การเก็บคะแนนจากการบาน โดยเฉลี่ยตองการใหเก็บคะแนนจาก

การบาน 18.9% และ 15.3% จากคะแนนทั้งหมด ตามลําดับ ข)การตรวจการบานให ค)การจัด

ทดสอบยอยใหกับผูเรียนวชิา 206111 โดยตองการใหมีการเก็บคะแนนการทดสอบยอยเฉลี่ย 

12.5% และมคีวามถี่ในการทดสอบยอย 4 คร้ัง/ภาคเรียน ง)การมีอาจารยผูสอนเพียงทานเดียวแต

ละตอนบรรยายตลอดภาคการศึกษาในวิชา206111 จ)การจัดเวลาพิเศษของอาจารยใหนกัศึกษา

พบนอกเหนือจากเวลาเรียน ฉ)การสอนเนื้อหาเหมือนในหนังสือประกอบการเรียน 206111 โดย

ตองการใหสอนโจทยตัวอยางแตกตางจากในหนังสือเรียน นอกจากนี้นกัศึกษาที่มผีลการเรียนดี

และไมดีสวนใหญไมเหน็ดวยกับการเช็คชื่อนักศึกษาเขาหองเรียน  

ประเด็นที่นักศกึษาจาํนวนมากแนะนาํในการสอนคือ ก)ไมควรสอนแตในหนังสือ 

ควรเอาโจทยตางๆมาสอนหรือยกตัวอยาง ข)อาจารยบางทานควรสอนแบบชาๆ ไมมองเฉพาะ

กลุมใดกลุมหนึ่งและทบทวนเรื่องเกากอนจะขึน้เรื่องใหม  และ ค) เฉลยแบบฝกหัดและการบาน 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 

5.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลไปใช 
1. ควรนําผลการวิจัยเผยแพรสูสาธารณะ รวมถึงผูบริหาร และคณาจารยผูสอนวิชา

แคลคูลัสในมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจสภาพปญหาที่ทาํใหผลการเรียน

คณิตศาสตรตํ่าที่ดียิ่งขึ้น อันจะนาํไปสูการแกไขปญหาทีต่รงประเด็นมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการเปดหลักสูตร Precalculus สําหรับนกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 ที่มีพ้ืนฐาน

คณิตศาสตรไมดี ในทุกสาขาวิชาที่มวีิชาแคลคูลัสเปนวิชาบังคับ โดยใหเกรดแบบ ผาน/ไมผาน 

3. ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาใหเรียนหลกัสูตร Precalulus ควรจะมีการจัดสอบ

วัดความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร สําหรับเกณฑคะแนนทีน่ํามาตัดสนิวานกัศึกษาแตละคน
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จําเปนตองเรียนรายวิชา Precalculus หรือไม ควรเปนคะแนนทีไ่ดมาจากการวิจยัเพื่อใหมั่นใจวา

นักศึกษาแทบทุกคนที่ถกูเลือกใหมาเรียนรายวิชานี ้ จะเปนนกัศึกษาทีห่ากไปเรียนรายวิชา

แคลคูลัสทนัท ีจะมีโอกาสไดรับเกรด F และ W สูงมาก 

4. ในการสอนวิชา Precalculus ควรเนนเนื้อที่จําเปนเทานัน้ จากผลสรุปการวิจยัจะเหน็

วามีเนื้อหาที่ควรบรรจุในหลกัสูตร Precalculus มีดังนี้ คือ พีชคณิตเบื้องตน ระบบจํานวนจริง

ความสัมพันธและฟงกชัน เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชัน

ลอการิทึมและฟงกชันเอกซโปเนนเชียล และลิมิต หากเปนไปไดควรจัดแผนการสอนที่เนนให

นักเรียนมทีัศนะคติที่ดีตอคณิตศาสตรดวยเนื่องจากเปนปจจัยหนึ่งทีม่ีผลตอการเรียนของนักศึกษา 

5. หลักสูตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหวชิา

คณิตศาสตรเพ่ิมเติมกลายเปนวิชาบังคับ หรือสนับสนุนใหนกัเรียนมีโอกาสเรียนวิชาคณิตศาสตร

เพ่ิมเติมมากยิง่ขึ้น 

6. ควรปรับปรุงวิธีการประกนัคณุภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยไมขึ้นกับการ

สําเร็จการศึกษาและการผานระดับชั้นของนักเรียนมากเกินไป 

7. มีการจัดหาวธิแีกไขปญหาการเรียนกวดวชิาระดับมัธยมศึกษา ในลักษณะที่เนน

ความจาํในการแกไขปญหาแตละประเภท แตขาดความเขาใจในเนื้อหาอยางแทจริง 
   

5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
1. มีการวิจัยหาสาเหตุ และวิธีแกไขสําหรับนักศึกษามีผลการเรยีนวิชาแคลคูลัส

ตํ่า ในมหาวทิยาลัยตางๆ โดยผลทีไ่ดจากการวิจัยจากแตละมหาวทิยาลยัจะทําใหเขาใจสภาพ

ปญหาของมหาวทิยาลยันัน้และสภาพปญหาในระดับประเทศไดดียิ่งขึ้น อันนาํไปสูการผลักดัน

การแกไขปญหาการศึกษาคณิตศาสตรระดับอุดมศึกษา ที่ตรงประเด็นโดยและมีงานวจิยัรองรับ  

ในงานวิจัยชิน้นี้มีการเก็บขอมูลที่หลากหลาย แมจะมีความครบถวนสมบูรณสูงแตตองใช

ระยะเวลาคอนขางนานในการศึกษาและวเิคราะหขอมูล สําหรับนักวจิัยที่ไมเคยทํางานวิจัยใน

ลักษณะนีม้ากอนคณะผูวจิยัขอแนะนาํใหเลือกใชเครื่องมือวิจัยเพียงตัวเทานัน้ เพ่ือประหยัดเวลา 

และงบประมาณในการทําวจิัย 

2. มีการวิจัยสาเหตุที่ทําใหนกัเรียนมีผลการเรยีนคณิตศาสตรตํ่า ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศกึษาตอนตน ซึ่งจะชวยใหเห็นสภาพปญหาแตละระดับ

การศึกษาไดดีขึ้น และยังนําไปสูการเห็นปญหาการเรียนคณิตศาสตรระดับประเทศไดเดนชัดขึน้ 

อันจะนําไปสูการแกไขปญหาที่ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
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ขอมูลนกัศกึษาที่ลงทะเบยีนเรียนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 
 
ตารางที ่ผก-1 ขอมูลทัว่ไปของนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 

เพศ รหัสนกัศกึษา คณะ จํานวน(คน) 
ตอนที่1  วันที่เรียน จันทร,พฤหสับดี    เวลา 11.00-12.15 หองเรียน SCB3100 

วิทยาศาสตร 4 
48XXXXX 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี 0 

วิทยาศาสตร 32 
ชาย 

49XXXXXXX 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี 31 

วิทยาศาสตร 3 
48XXXXX 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี 0 

วิทยาศาสตร 58 
หญิง 

49XXXXXXX 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี 19 

รวม 147 
ตอนที่2  วันที่เรียน จันทร,พฤหสับดี    เวลา 11.00-12.15 หองเรียน RB5201 

ชาย 49XXXXXXX วิทยาศาสตร 28 

หญิง 49XXXXXXX วิทยาศาสตร 72 

รวม 100 
ตอนที่3  วันที่เรียน จันทร,พฤหสับดี    เวลา 11.00-12.15 หองเรียน RB5301 

ชาย 49XXXXXXX วิทยาศาสตร 35 

หญิง 49XXXXXXX วิทยาศาสตร 68 

รวม 103 
ตอนที่4  วันที่เรียน จันทร,พฤหสับดี    เวลา 11.00-12.15 หองเรียน RB5101 

ชาย 49XXXXXXX วิทยาศาสตร 25 

48XXXXX วิทยาศาสตร 1 
หญิง 

49XXXXXXX วิทยาศาสตร 56 

รวม 82 
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ตารางที่ ผก-1 (ตอ) 
เพศ รหัสนกัศกึษา คณะ จํานวน(คน) 

ตอนที่5  วันที่เรียน จันทร,พฤหสับดี    เวลา 13.00-14.15 หองเรียน SCB3100 

48XXXXX วิทยาศาสตร 1 
ชาย 

49XXXXXXX วิทยาศาสตร 47 

48XXXXX วิทยาศาสตร 1 
หญิง 

49XXXXXXX วิทยาศาสตร 69 

รวม 118 
ตอนที่6  วันที่เรียน จันทร,พฤหสับดี    เวลา 13.00-14.15 หองเรียน RB5201 

ชาย 49XXXXXXX วิทยาศาสตร 45 

หญิง 49XXXXXXX วิทยาศาสตร 75 

รวม 120 
ตอนที่7  วันที่เรียน อังคาร,ศกุร    เวลา 8.00-9.15 หองเรียน SCB3100 

วิทยาศาสตร 32 
ชาย 49XXXXXXX 

วิทยาลัยสื่อ 3 

วิทยาศาสตร 73 
หญิง 49XXXXXXX 

วิทยาลัยสื่อ 2 

รวม 110 
ตอนที่8  วันที่เรียน อังคาร,ศกุร    เวลา 8.00-9.15 หองเรียน BB1100 

48XXXXX วิทยาศาสตร 4 
ชาย 

49XXXXXXX วิทยาศาสตร 12 

48XXXXX วิทยาศาสตร 7 
หญิง 

49XXXXXXX วิทยาศาสตร 60 

รวม 83 

 
 
 
 
 
 



 56 

ตารางที่ ผก-2  เกรดวชิา 206111 ที่นักศึกษาไดรับ ภาคเรียนที่1/2549 
ตอนที่ Mean SD A B+ B C+ C D+ D F W 

1 47.59 22.14 13 3 8 6 36 9 16 20 37 

2 44.10 18.33 3 2 7 5 29 7 14 12 21 

3 47.63 17.62 2 2 9 4 26 9 6 8 37 

4 52.88 21.11 9 1 9 4 22 7 9 5 16 

5 51.85 18.41 9 4 13 14 28 12 11 10 17 

6 53.49 21.05 15 2 16 5 35 12 10 9 16 

7 53.59 20.43 16 3 15 5 30 10 13 7 11 

8 56.28 18.34 9 7 13 7 21 4 9 4 9 

รวม 50.96 20.24 76 24 90 50 227 70 88 75 164 

หมายเหต:ุ รายวิชา 206111 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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สรุปการสมัภาษณนักศึกษาแบบสนทนากลุม 
 

วันที่ 12 ธันวาคม 2549 เวลา 13.30-15.30 

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

ผูดําเนินการการสนทนากลุม : อ.อติชาต เกตตะพันธุ 

ผูบันทึกขอมูลระหวางการสนทนากลุม : อ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง 

ผูชวย : นายวลัลภ สมวรรณ  

ผูบันทึกสรุปการสนทนากลุม: อ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง และ อ.อติชาต เกตตะพันธุ 

 

    ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส 206111 ในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 (ภาคเรียนปจจุบัน) โดยเปนนักศึกษาที่ไดเกรด W หรือ F ในกระบวนวิชา

แคลคูลัส 206111 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  นักศึกษาที่อาสาสมัครมารวมการสัมภาษณ

ครั้งนี้มีจํานวน 6 คน เปนนักศึกษาชาย 1 คน และ นักศึกษาหญิง 5 คน จากคณะวิทยาศาสตรจํานวน 

4 คน (วิชาเอก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา) และจากวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

จํานวน 2 คน (วิชาเอกแอนนิเมชัน จบ ม.ปลาย จากสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และสายศิลป) 

    การสัมภาษณอยูในรูปแบบการสนทนากลุม หรือ focus group ซึ่งเปนเทคนิคการ

สัมภาษณกลุมขนาด 6-10 คน ที่มีพ้ืนฐานใกลเคียงกัน โดยเนนใหผูถูกสัมภาษณสนทนากันและแสดง

ความคิดเห็นของตนออกมามากที่สุด  ในการสัมภาษณครั้งนี้ไดมีการอัดเทปและวีดีโอดวย 

    ผูวิจัยไดเริ่มการสัมภาษณนักศึกษาโดยใหนักศึกษาแตละคนแนะนําตัวเองหลังจาก

น้ันใหนักศึกษาคิดถึงปญหาที่เกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ที่มีผลกระทบตอการเรียนในกระบวนวิชา

แคลคูลัส 206111 โดยการถามนั้นผูดําเนินการสนทนาไดใหนักศึกษาพูดทีละคนโดยนําผลนั้นมาเขียน

บนกระดาน โดยความเห็นของแตละคนสามารถขัดแยงกันได เราไดรวบรวมประเด็นปญหามาไดดังนี้ 

1. กิจกรรมนกัศึกษามากเกินไป 

2. วิชาเรียนเยอะมากตองใหความสําคัญกับตวัเมเจอร (เลยใหความสําคญักับวิชานี้
นอยไป) 

3. การสื่อสารและการสอนของอาจารย 
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4. การเรียนรวมของคณะตางกัน (คณะวิทยาศาสตรและวทิยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลย)ี 

5. ตัวนักศึกษาเอง  
6. ชองวางระหวางอาจารยกับนักศึกษา (ไมสนิทกันแบบนกัเรียน นักศึกษาไมกลาเขาหา

อาจารย) 

7. หองเรียนใหญ อาจารยสนใจแตนกัศึกษาที่เรียนเกง 
8. ไมกลาถาม อาย เพราะนักศึกษาในหองพื้นฐานตางกนัมาก เสนอวาควรปรับพื้นฐาน

ใหเทากนักอน 

9. นาจะมี Pre-test กอนเพ่ือแยกนักศึกษาตามระดับความรู (เปนกลุมเกงและไมเกง จะ

งายตอการสอนของอาจารย) 

10. ทัศนคติและความชอบตอวชิาคณิตศาสตร 
11. สภาพแวดลอม (เชน หองเรียน และ เวลาเรียนตอน 8 โมงเชา) 

12. งานที่ใหมาลอกกันมากไป (ในวิชานีห้มายถึงการบานเปนหลกั) 

13. การสอนของอาจารยในหอง (โจทยในหองงายมาก แตขอสอบประยุกตมาก แตกตาง

กันมาก) 

14. ควรจะเก็บคะแนนระหวางเรียนเปนชวงๆ (เชน Quiz และการบาน) 

15. อาจารยสอนทบทวนมากไปในบางเรื่อง ทําใหบางเร่ืองสอนรวบรัด 

16. ปญหาการติวของ TA (ที่เนนแตตะลยุโจทย แตนักศึกษาเรียนกับอาจารยไมเขาใจ ก็

อยากใหพี่ TA ทบทวนใหดวย) 

17. มีโจทยแบบฝกหัดใหนักศึกษามากขึ้น (ในหนังสืองายไป ไมพลิกแพลง ความยากงาย

ของขอสอบกบัโจทยในหนังสือตางกันมาก) 

18. อยากใหมีเฉลยการบานอยางละเอียด (เพราะวาเวลาไดคําตอบถูกกไ็มทราบวา

ตนเองทําถูกหรือไม) 

     หลังจากนั้นผูวิจัยไดใหนักศึกษาแตละคนเรียงลําดับความสําคัญของปญหาลงบน

กระดาษที่แจกให พรอมใสเปอรเซนตความสําคัญของแตละปญหาหลักเม่ือเทียบกับปญหาทั้งหมด  

ท้ังนี้ปญหาที่ระบุอาจเปนปญหาที่ไดเอยมาแลวหรือเปนปญหาที่เพิ่งนึกไดใหมก็ได  หลังจากนั้นผูวิจัย

ไดใหนักศึกษาแตละคนกลาวถึงปญหาที่สําคัญที่สุด 3 อันดับแรกซึ่งแสดงในตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ ผข-1  ความสําคญัของปญหาที่มีผลตอการเรียนในทัศนะของนักศึกษาแตละคน 

นักศึกษาคนที ่ ปญหา % 

1 ตัวนักศึกษาเอง 50 

  อาจารยผูสอน 30 

  การทดสอบและโจทยท่ีให 10 

  อ่ืนๆ 10 

2 กิจกรรมมากเกินไป 50 

  ชองวางระหวางอาจารยกับนักศึกษา 30 

  การสอบและโจทยที่ให 10 

  อ่ืนๆ 10 

3 พ้ืนฐานออน 45 

  อาจารยผูสอน 20 

  

อัตราสวนระหวางนกัศึกษากับจํานวน 

section 15 

  อ่ืนๆ 20 

4 ตัวนักศึกษาเอง 70 

  อาจารยผูสอน 15 

  กิจกรรมมากเกินไป 10 

  อ่ืนๆ  5 

5 ตัวนักศึกษาเอง 25 

  ทัศนคติตอตัววิชา 15 

  พ้ืนฐานออน 15 

  อ่ืนๆ 45 

6 ตัวนักศึกษาเอง 40 

  อาจารยผูสอน 35 

  โจทยพลิกแพลง (ทีไ่ดรับ) 10 

   อ่ืนๆ  15 
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ตารางที่ ผข-2 สรุปคะแนนรวมของแตละปญหา จากนกัศึกษาทั้ง 6 คน 

ลําดับความสาํคัญ ปญหา คะแนน (จาก 600 คะแนน) 

1 นักศึกษา 185 

2 อาจารย 100 

3 กิจกรรมนกัศึกษา   60 

3 พื้นฐานความรู   60 

5 อัตราสวนและชองวางระหวาง

อาจารยและนกัศึกษา 

  45 

6 การทดสอบและโจทยที่ให   30 

7 ทัศนะคติตอวิชา   15 

8 ปญหาอืน่ๆ ท้ังหมดรวมกนั 105 

    ผูดําเนินการสนทนาไดเปดประเด็นใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็น

ท่ีสําคัญอันดับตนๆ รวมถึงเปดโอกาสใหพูดถึงประเด็นอ่ืนที่คิดวาสําคัญ โดยใหอธิบายถึงปญหาให

ละเอียดขึ้น รวมถึงชวยกันมองหาวิธีแกปญหาดังกลาว ทั้งนี้ในการคุยแตละประเด็นก็เปดใหพูดคุยถึง

ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวของไดดวยเพราะปญหาหลายอยางนั้นสัมพันธกัน 

 

1. นักศกึษา 
   ปญหาสวนใหญที่นักศึกษากลาวถึงเกิดจากการแบงเวลาจากการทํากิจกรรมและการ

อานหนังสือทบทวนหรือการเตรียมตัวสอบ บางทีอานหนังสือเวลาใกลสอบ อานหนังสือเนนแตวิชาที่

ตนเองชอบ ทําโจทยเองไมเขาใจก็ไมอยากทําตอ บางครั้งไมกลาถามอาจารยผูสอนเพราะอาย ในเรื่อง

ของการแกปญหานักศึกษาเห็นวาอาจารยไมนาจะชวยอะไรไดมากเพราะเปนเรื่องสวนตัว 

 
2. การแบงหองเรียนตามพื้นฐานความรู 

  ในการพูดคุยเรื่องนักศึกษา ไดมีการกลาวถึงการที่นักศึกษาพ้ืนฐานออนไมกลาถาม

คําถามในหอง จึงไดมีผูเสนอใหมีการแยก section ตามระดับความรูพื้นฐานของนักศึกษา ซ่ึงนักศกึษา

สวนใหญไดสนทนาไปในแนวทางเดียวกันดวยเชื่อมั่นสูงวาการแบง section ลักษณะนี้จะไดเปนการ

งายตอการสอนของอาจารย และการเขาใจเนื้อหาของนักศึกษาดวย โดยนักศึกษาไดมีที่มาของ
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ความคิดนี้มาจากการแบงหองในโรงเรียนเพ่ือแยกนักศึกษาเกงและออนออกจากกัน  นักศึกษาที่มี

พ้ืนฐานออนบางคนจะไมกลาถามเพราะอาย กลัววาจะทําใหการสอนนั้นชาไป นักศึกษาบอกวาใน

เทอม 2 นี้รูสึกดีที่เรียนในหองกับเพื่อนที่มีความสามารถใกลเคียงกัน  

  ผูดําเนินการสนทนาไดถามนักศึกษาวา จะรูสึกอยางไรถาถูกแบง section ตาม     

พ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูใน section ที่พ้ืนฐานออน จะรูสึกนอยใจ

หรือไม? ผลปรากกฎวานักศึกษาชวยกันแสดงความคิดเห็นกันอยางกระตือรือรนดังนี้ 

น.ศ. 1: “ไมนอยใจ เราอาจจะเปนมามืดก็ได   สมมติวาเราไปอยู Sec. ทายสุด อาจารยเขากจ้ี็  มัน

ตองมีแรงประมาทสบประมาทวาเราอยู Sec. ทายนะ  ดวยแรงสบประมาทนีแ้หละ เราตองฮึดตัวเอง

ละ  และอีกแรงหนึ่งอาจารยก็ชวยละ จะทาํใหรอด …  การเรียนตองมาดูผลสําเร็จ ดูวาผลสุดทายวา

คืออะไร ก็คือการที่เราจะไดจบออกไป  แลวเราจะมาแครความรูสึกตรงนี้ทําไม  แบงเลยคะ ถาแบงได

อาจารยจะไดวางตัวไมลําบากดวย” 

น.ศ. 2: “ถาแบงแลวเราจะพยายามปรับปรุงตัวขึ้น” 

น.ศ. 3: “มันเห็นความแตกตางอยางชัดเจน  เทอมแรก (1//2549) เรียนแลวมีเด็กเกงๆ อยูดวย และ

พอมาเทอมสอง (เทอมปจจุบัน) อาจารยสอนเรื่อยๆ คือเขาใจมากกวาเทอมที่แลวมากๆ  อาจจะเปน

เพราะวาคนใน Sec. มันนอยดวย ” 

น.ศ. 4: “เราอยากถามเรากถ็ามได ถามแลวก็ถามไปเลย การถามไมกลัวการเรียนชะงัก อยางนอย

รูสึกวาเปนกลุมเดียวกัน เพื่อนกไ็มรูเหมือนกนั จะไดรวมหัวถามอาจารยได” 

น.ศ.5: “ถามีเด็กเกง เวลาถามกลวัเขาจะวาเราโง” 

  นักศึกษายังเสนอแนะวา “นาจะมกีารทาํวจัิยกับนักศึกษาเกงดวยวาคดิอยางไรเมื่อ

นักศึกษาออนถามคําถาม” เมื่อถามถึงเหตุผลนักศึกษาเหลานี้ก็บอกวา ถาผลออกมาพบวานักศึกษา

เกงรูสึกไมดีกับนักศึกษาออน ก็จะไดเปนเหตุสนับสนุนเรื่องการแบงหองเรียนไดมากขึน้   

  ประเด็นการแบงหองเรียนนี้มีขอสังเกตวานักศึกษากลุมนี้ใหความสาํคัญมาก และพูด

ถึงอยูเปนระยะๆ ต้ังแตเริ่มการสนทนาจนถึงทายการสนทนา 

 
3. อาจารยผูสอน 

    นักศึกษาบางคนไมเขาใจสิง่ที่อาจารยสอนและไมชอบวธิีการสอนของอาจารยเลยไม

เขาเรียน  นักศึกษาบางคนคิดวาอาจารยผูสอนสนใจแตนักศึกษาเกง และการที่อาจารยสอนนักศึกษา
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เกง (เชน นักศึกษา พสวท. หรือนักศึกษาในโครงการ) กบันักศึกษาอืน่ ทําใหอาจารยจะวางตัวคอนขาง

ลําบาก ตัวอยางคําพูดของนกัศึกษามีดังนี ้

  “การแบง Sec. จะชวยใหเขาถึงอาจารยไดมากขึน้ จะคุนเคยกับอาจารยมากขึน้”  ซึ่งทําให

กลาคุยกับอาจารยมากขึ้น 

   “เวลามีคําถามไมรูจะไปปรึกษาอาจารยท่ีไหน”   แตสําหรับนักศกึษาบางคนกแ็จงวาอาจารย

ของตนก็บอกใหไปพบได แตเทอมกอนอาจารยยกตัวอยางโจทยในหองนอยกวาอาจารยที่สอนเทอมนี้  

   นักศึกษาอกีทานแสดงความเห็นวา “นิยามในหนังสือยาวและเขาใจยาก อยางคาวกิฤต แค

บอกวา Slope เทากับ 0 ก็เขาใจแลว” 

 
4. พ้ืนฐานความรู 

  นักศึกษาที่มาใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวาปญหาพื้นฐานมีผลตอการเรียน

กระบวนวิชาแคลคูลัส 206111 สําหรับนักศึกษาที่มาจากสายวิทยาศาสตร ในระดับ ม.ปลาย หลาย

คนมีความเห็นวา พื้นฐานที่มีอยูนั้นออนมาก พื้นฐานบางอยางเคยเรียนมาแลวแตยังไมเขาใจดีนัก ซ่ึง

การสอนในโรงเรียนนั้นไมไดสอนละเอียดหรือเนนที่มา แตสอนที่เนนการทําโจทยใหได  สําหรับ

นักศึกษาที่มาจากสายศิลปในระดับ ม.ปลาย กลาววา “ไมเคยเรียน log, ln, sin, cos ในโรงเรียน” 

    นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา “อยากใหขยายความที่มา ไมเขาใจวามาจากไหน อยาง

สมมติวาการแยก factor บางคนก็รูบางคนก็ไมรู อาจจะรูและอาจจะลืมไปแลว” เมื่อสอบถามเรื่องที่

นักศึกษาไมเขาใจ นอกจากเร่ืองการแยกตัวประกอบแลว นักศึกษายังมีปญหาเรื่องลิมิต และเรื่อง

ตรีโกณมิติ (ตอบโดยนักศึกษาสายวิทยาศาสตร) 

  เมื่อสอบถามนักศึกษาก็ทราบวาปญหาเรื่องการไมรูที่มาอยางชัดเจนนั้นไมไดเกิดแต

เฉพาะในโรงเรียนแตมีในโรงเรียนกวดวิชาดวย และนักศึกษากลาววา “ไมอยากใหอาจารยคิดวาเรามี

พ้ืนฐาน  คืออยากใหเริ่มใหม” อีกคนกลาววา “ตอนเรียนเคมีตอน ป.ปลาย นักเรียนแตละคนก็ตางกัน 

ก็จับมาปรับพื้นฐานกอนประมาณ 3 วัน” ซ่ึงมีผูเสนอใหทําการติวกอนเปดภาคเรียน 

 
5. Pre-test และ Precalculus 

  เนื่องจากมีการพูดถึงการปรับพื้นฐาน รวมถึง Pre-test  ในชวงที่ผานมา  ผูวิจัยก็ได

แจงใหนักศึกษาทราบวาไดมีการพูดคุยเรื่องนี้ในกลุมของคณาจารยอยูเหมือนกัน แตในความเห็นของ
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ผูวิจัยคิดวาการปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร 3 วันคงไมพอ  จึงไดสรางแนวคิดเรื่องการจัดทํา Pre-test 

และหลักสูตร Precalculus  (แตยังอยูในชวงการศึกษาหาขอมูลเรื่องความเปนไปได) ในที่นี้ก็อยากขอ

เวลานักศึกษาเพื่อสอบถามความคิดเห็นในเรื่องนี้ดวย  โดยใหรายละเอียดวา นักศึกษาที่มีคะแนน

สอบวิชาคณิตศาสตรไมดี และอยูในเกณฑที่จะได F หรือ W (จะเปนผลมาจากการวิจัย) ก็จะใหสอบ 

Pre-test  กอนเพื่อวัดระดับความรูอีกคร้ัง ถาหากคะแนนยังไมดีพอก็จะไมสามารถเรียนวิชาแคลคูลัส 

206111 ได โดยมีสองทางเลือกคือ 1) เรียนวิชา Precalculus หนึ่งภาคการศึกษา วิชานี้จะใหเกรด

แบบผานหรือไมผานเทานั้น 2) ตองสอบ Pretest  จนกวาจะผานเกณฑที่กําหนด 

  เมื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น นักศึกษาคนหนึ่งถามวา “จะทําใหจบชาลงไหม” 

ผูดําเนินการสนทนาจึงไดอธิบายย้ําวาจะเนนสําหรับนักศึกษาที่คาดวาจะได F หรือ W เทานั้น ซ่ึง

นักศึกษาเหลานี้ตองเสียเวลาไปเรียนวิชาแคลคูลัส 206111 ในเทอมที่ 2 อยูแลว แตเด็กที่เรียน 

Precalcus ก็จะไดเรียนวิชาแคลคูลัส 206111 ในเทอมที่ 2 เหมือนกัน แตพื้นฐานคณิตศาสตรจะแนน

กวา   เมื่ออธิบายเสร็จนักศึกษากส็บายใจ และนักศึกษาคนหนึ่งก็แสดงความเห็นวา “ที่อาจารยพูดนั้น

นาจะดี ถาอาจารยสามารถหา point ที่ทําใหเด็กแนน” 

 
6. กิจกรรมนักศึกษา 

  นักศึกษาจํานวนหนึ่งมีความเห็นวากิจกรรมนักศึกษามีเยอะมากจนไมมีเวลาอาน

หนังสือ มีทั้งการซอมเชียร ซอมกีฬา และการแขงขันกีฬาของนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง กิจกรรมบาง

ประเภทถูกจัดขึ้นระหวางสอบ เชน “กีฬา Freshy เวิรคมาก มีกิจกรรมอาทิตยหนึ่งกอนสอบ ตอนชวง

สอบก็ยังมี ...ไปซอมเชาซอมเย็น ก็เหมือนกับวาเราไมไดอานหนังสือ ซอมเสร็จมาก็หลับ” 

   รุนพี่บางคนก็มี อิทธิพลตอนักศึกษา  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรคนหนึ่ งมี

ประสบการณที่รุนพี่บังคับใหเขารวมกิจกรรมโดยบอกวา “รุนพ่ีในเมเจอรคอนขางที่จะขืนใจ ... รุนพี่

อางวากิจกรรมนี้มีผลตอเกรด ทําใหหนูติดใจวากิจกรรมนี้มีผลตอเกรดจริงหรือไม”  และเสริมวา 

“อาจารยคิดดู วันละ 12 ชม. เรียน 4 ชม. อีก 8 ชม.อยูกับกิจกรรมหมดเลย” เมื่อสอบถามนักศึกษา

คนนั้นวารุนพี่ไดระบุช่ืออาจารยหรือช่ือวิชาไหม  นักศึกษาก็บอกวาไมไดมีการระบุช่ือแตอยางใด 
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แบบสอบถามโครงการวิจัย “ความรูพื้นฐานคณิตศาสตรท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา 206111” 
ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อตองการทราบสาเหตุที่มีผลกระทบตอการเรียนการสอน ในวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549  ขอความรวมมือ
นักศึกษาทําแบบสอบถามนี้ เพื่อภาควิชาจะไดนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป กรุณากรอกขอมูลที่มาจากการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ 1/2549 เทานั้น 

 
 

สวนที่ 1: ขอมูลนักศึกษา 
1. เพศ   ชาย    หญิง          รหัส   49   48           คณะ   วิทยาศาสตร   วิทยาลัยสื่อ     
2. เกรดที่ไดรับในวิชา 206111     W      F      D     D+    อื่นๆ (โปรดระบุ)______ 
3. ทานไดเขาเรียนในกระบวนวิชา 206111 มากนอยแคไหน     0-25%    25-50%    50-75%    75-100%  
4. ทานไดทําแบบฝกหัดมากนอยแคไหน (ใหเทียบวา จํานวนแบบฝกหัดทั้งหมดในหนังสือเรียนคิดเปน 100%) 

 0-25%     25-50%     50-75%     75-100%    มากกวา 100% 
 

สวนที่ 2: ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนวิชาแคลคูลัส  ปจจัยตอไปน้ีมีผลตอการเรียนวิชา 206111 ในภาคเรียนที่ 1/2549 ของทานอยางไร 
 

ทําใหผลการเรียนของทานมีประสิทธภิาพ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนวิชาแคลคูลัส ดีขึ้นมาก ดีขึ้น ไมมีผล นอยลง นอยลงมาก 

จํานวนนักศึกษาตอหองเรียนของทาน (เฉลี่ย ____ คนตอคาบ)      
การเรียนรวมกันระหวางนักศึกษาเกงและออน      
พ้ืนฐานคณิตศาสตรระดับ ม.ปลาย      
ทัศนคติและความชอบตอวิชาคณิตศาสตร      
หนังสือเรียนวิชา 206111      
ลักษณะขอสอบวัดผล      
กิจกรรมนักศึกษา      
อาจารยผูสอน      
ผูชวยสอน (TA)      
ตัวนักศึกษาเอง      

 
 

สวนที่ 3: พื้นฐานคณิตศาสตรระดับ ม.ปลาย 
 

โปรดเลือกพื้นฐานคณิตศาสตรระดับ ม.ปลาย ที่ทานเห็นวาทานเขาใจไมดีพอกอนลงทะเบียนเรียนวิชา 206111 ภาคเรียนที่ 1/2549 และทํา
ใหผลการเรียนของทานไมดีเทาที่คาดหวังไว  
 

 พีชคณิต เชน การหา ครน. และ หรม., การแยกตัวประกอบ, การจัดรูปกําลังสองสมบูรณ และอื่นๆ 
 ระบบจํานวนจริง เชน คาสัมบูรณ อสมการ และอื่นๆ     
 ตรรกศาสตร          ฟงกชันและกราฟ       ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล   
 ฟงกชันตรีโกณมิติ      ฟงกชันพหุนาม      ฟงกชันลอการิทึม   
 ระบบสมการเชิงเสน   เวกเตอร                เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย 
 จํานวนเชิงซอน        แคลคูลัสเบื้องตน     ลิมิต (ไมรวมเนื้อหาที่สูงกวาระดับ ม.ปลาย)   
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 อื่นๆ (โปรดระบุ)  ____________________________ 
สวนที่ 4: ความคิดเห็นทั่วไป  โปรดแสดงความคิดเห็นสําหรับวิชา 206111 เทานั้น 
 
 

ทานเห็นดวยหรือไมวา ในการจัดหองเรียนควรแยกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีออกจากนักศึกษาอื่น 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

 
ทานเห็นดวยหรือไมวา จํานวนผูเรียนตอหองมีผลตอการเรียนวิชา 206111 

  เห็นดวย และควรมีผูเรียนไมเกิน _____  คนตอหอง      ไมเห็นดวย 
 

ทานเห็นหรือไมวา ควรมีการบานใหนักศึกษา 
 เห็นดวย โดยมกีารเก็บคะแนน ____% ของคะแนนทั้งหมด      เห็นดวย โดยไมมีการเก็บคะแนน     ไมเห็นดวย 

 
หากมีการสงการบาน ทานเห็นดวยกับการตรวจการบานใหนักศึกษาหรือไม (ในกรณีนี้อาจจะมีคะแนนหรือไมมีก็ได) 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย 
 

ทานเห็นดวยหรือไมวา ผูสอนควรจัดการทดสอบยอย (Quiz) ใหกับผูเรียนวิชา 206111 
 เห็นดวย โดยใหมีการเก็บคะแนนจํานวน ____ % ของคะแนนทั้งหมด  และมีความถี่ ____ ครั้ง / ภาคเรียน  
 ไมเห็นดวย 

 
ทานเห็นดวยหรือไมวา ผูสอนควรจัดสอบวัดพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร (Pretest) กอนการลงทะเบียนเรียนวิชา 206111 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย 
 

ทานเห็นดวยหรือไมวา ควรมีการเช็คช่ือนักศึกษาเขาหองเรียน 
  เห็นดวย     ไมเห็นดวย 

 
ทานเห็นดวยหรือไมวา แตละตอนบรรยาย (Section) ควรมีอาจารยผูสอนเพียงทานเดียวตลอดภาคการศึกษาในวิชา 206111 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย 
 

ทานเห็นดวยหรือไมวา อาจารยควรจัดเวลาพิเศษใหนักศึกษาพบนอกเหนือจากเวลาเรียน (Office Hour) 
  เห็นดวย     ไมเห็นดวย 

 
ทานเห็นดวยหรือไมวา อาจารยควรสอนเนื้อหาเหมือนในหนังสือประกอบการเรียน 206111 

 เห็นดวย โดย    
          ตองการใหสอนเหมือนในหนังสือเรียนทุกอยาง   ตองการใหสอนโจทยตัวอยางที่แตกตางจากในหนังสือเรียน  
          อื่นๆ_____________________________________________________________________________________ 

 ไมเห็นดวย 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชา 206111 (เกี่ยวกับ อาจารยผูสอน ผูชวยสอน หนังสือเรียน การจัดหองเรียน การบาน และอื่นๆ) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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สวนที่ 5: กระบวนวิชา Precalculus 
 

ภาควิชาคณิตศาสตรมีแนวคิดในการจัดสอบวัดระดับความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร หรือ Pretest  และการเปดกระบวนวิชาพื้นฐาน
แคลคูลัส หรือ Precalculus (เนนการทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย ที่จําเปน) โดยนักศึกษาที่สอบไดคะแนน Pretest ระดับต่ํา (ที่คาดวา หาก
ลงทะเบียนเรียนวิชา 206111 แลวจะไดเกรด F หรือ W) จะตองเรียนวิชา Precalculus จนผานจึงจะสามารถเรียนวิชา 206111 ได  ทั้งนี้ได
พิจารณาแลววาการเรียนวิชา Precalculus จะไมทําใหนักศึกษาจบชาลง เพราะวานักศึกษาเหลานี้มีความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอที่จะสามารถ
สอบผานวิชา 206111 ไดอยูแลว และมีขอดีคือจะทําใหนักศึกษาเหลานี้มีพ้ืนฐานดีขึ้นและสงผลใหการเรียนวิชา 206111 ดียิ่งขึ้นในภาค
เรียนถัดไป 
 

ทานเห็นดวยกับการเปดสอนวิชา Precalculus ในลักษณะดังกลาวหรือไม 
  เห็นดวย     ไมเห็นดวย 

 
หากมีการจัดสอนวิชา Precalculus ทานคิดวาควรมีการใหเกรดแบบใด 
    S/U (ผาน/ไมผาน - ซึ่งไมมีผลตอเกรดเฉลี่ย )      เกรดแบบปกติ (มีผลตอเกรดเฉลี่ย) 
 
ขอเสนอแนะเรื่องการเปดสอนวิชา Precalculus 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

------------------------- ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ ☺ ------------------------- 
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 แบบสํารวจลําดับการสอนและตําราเรียน 
 ที่ใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับมธัยมศึกษา 
   
 โรงเรียน ______________________________ จังหวัด _____________________               
   
 โปรดระบุเน้ือหารายวิชาที่โรงเรียนของทานไดสอนนักเรียนในปจจุบัน โดยระบุลําดับวชิาทีไ่ดสอนจริง  
 หากเนื้อหาใดที่ทานไมแนใจโปรดระบ ุ  
   
 คณิตศาสตรพื้นฐาน ม.4 เทอม 1 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. เซต   
 2. การใหเหตผุล   
 3. จํานวนจริง   
 4. เลขชี้กําลัง   
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
   
 คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.4 เทอม 1 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. ตรรกศาสตรเบ้ืองตน   
 2. ระบบจํานวนจริง   
 3. ทฤษฏจีํานวนเบื้องตน   
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
   
 คณิตศาสตรพื้นฐาน ม.4 เทอม 2 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. ฟงกชัน   
 2. อัตราสวนตรโีกณมิติ   
     
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
   
 คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.4 เทอม 2 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ   
 2. ฟงกชัน   
 3. เรขาคณิตวิเคราะห   
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
   
 คณิตศาสตรพื้นฐาน ม.5 เทอม 1 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. ลําดับและอนุกรม   
 2. ความนาจะเปน   
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 



 68 

   
 คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. ฟงกชันเอกซโพเนนชียล และฟงกชันลอการิทึม   
 2. ฟงกชันตรีโกณมิติ   
 3. เวกเตอรในสามมติ ิ   
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
   
 คณิตศาสตรพื้นฐาน ม.5 เทอม 2 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. สถิตแิละขอมูล   
 2. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน   
 3. การสํารวจความคิดเหน็   
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
   
 คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.5 เทอม 2 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. จํานวนเชิงซอน   
 2. ทฏษฏีกราฟเบื้องตน   
 3. ความนาจะเปน   
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
   
 คณิตศาสรเพิ่มเติม ม.6 เทอม 1 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน   
 2. การแจงปกต ิ   
 3. ความสมัพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล   
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
   
 คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.6 เทอม 2 
 เน้ือหาตามหลกัสูตร สสวท. เน้ือหาที่สอนจริง 
 1. ลําดับอนันตและอนุกรมอนนัต   
 2. แคลคลูัสเบือ้งตน   
 3. กําหนดการเชิงเสน   
     
     
 ใชตาํราของ สสวท.  ___ เปนหลัก  ___เสรมิ ____ใชนอยมาก ____ไมใชเลย 
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ช่ืองานวจิัย พ้ืนฐานความรูคณิตศาสตรที่มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิก์ระบวนวิชาแคลคูลัส 206111 


ช่ือผูวิจัย    รศ.ปฤษณา กลับอุดม, รศ.ดร.สมศักดิ์ ล้ีรัตนาวลี, ผศ.ภัทรา โรจนไพบูลย,  


       อ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา, อ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง, อ.วีณา ลีลานิตยกุล  


       และ อ.อติชาต เกตตะพันธุ   


       ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


ผลการวิจัย  มิถุนายน 2551 
 


บทคัดยอ 
 


การวิจัยนีไ้ดศึกษาสาเหตุทีน่ักศึกษาบางสวนมีผลการเรียนในรายวิชาแคลคูลัสตํ่า ซ่ึง


รวมถึงพื้นฐานทางคณิตศาสตร ทีจํ่าเปนสําหรับนักศึกษาในการเรียนวิชาแคลคูลัสในระดับ


มหาวิทยาลัย กลุมเปาหมายในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน และ


อาจารยผูสอน ในรายวิชาแคลคูลัส 206111 ภาคเรียนที1่/2549  ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  รวมถงึครู


คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัยดังตอไปน้ี คือ แบบสอบถาม 


แบบสํารวจ การสัมภาษณ การวิเคราะหขอสอบ และการวิเคราะหคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย 


จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเรียนวิชา 206111 มีดังนี้ คือ 1)


พ้ืนฐานคณิตศาสตรระดับ ม.ปลาย  2)ทัศนคติและความชอบตอคณิตศาสตร  3)พฤติกรรมการเรียน


ของนักศึกษา 4)หนังสือเรียนวชิา 20611 5)อาจารยผูสอน และ 6)ผูชวยสอน โดยปจจัยที่ทาํให


นักศึกษามีผลการเรียนดีขึน้อยางชัดเจนทีสุ่ด คือ อาจารยผูสอน และหนังสือเรียนวชิา 206111  


สําหรับปจจัยที่ไมมีผลกระทบตอการเรียนวิชา 206111 มีดังนี้ คือ 1)จํานวนนักศกึษาตอหองเรียน 2)


ปจจัยดานการเรียนรวมกันของนักศึกษาเกงและออน 3)ลักษณะขอสอบวัดผล และ 4)กิจกรรมของ


นักศึกษา 


สําหรับพื้นฐานคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลายทีน่ักศึกษาเขาใจไมเพียงพอ 


เพื่อใชในการศึกษาตอในวชิาแคลคูลัส มดัีงนี้ คือ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล  ฟงกชัน


และกราฟ เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย ฟงกชันลอการิทึม พีชคณิต ลิมิต และระบบจํานวน


จริง ทั้งนี้นักศึกษา อาจารยผูสอน และครรูะดับมัธยมศกึษาตอนปลาย เสนอใหมีการสอนปรับพื้นฐาน


แกนักศึกษาทีพ้ื่นฐานความรูคณิตศาสตรไมดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดสอนวิชา Precalculus ที่มี


การใหเกรดเปนแบบ ผาน/ไมผาน
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Abstract 


 


The research aim is to find the reasons why some university students get low 


study performance in calculus courses. We also want to find the background knowledge 


that students must know in order to study calculus successfully. The research focuses on 


students who took a calculus course at Chiang Mai University, lecturers who taught that 


course, and some high school teachers in Northern Thailand. The research tools used are 


questionnaires, surveying, interviews, exam-paper analysis, and analysis on university 


entrance scores. 


  We found that students’ performance in calculus is subject to high school 


mathematics background, attitudes and affection in mathematics, students’ study 


behaviors, the textbook for this course, lecturers and teaching assistances. Clearly, 


lecturers and the textbook have influenced students to study better more than others. We 


also found that students’ performance does not depend on number of students per 


classroom, classrooms mixed between low and high study performance students, 


examination paper, students’ activities.  


The high school background knowledge needed for low performance 


students to study calculus successfully is the following: trigonometry, exponential functions, 


functions and graph, analytic geometry and conic-section, logarithm functions, algebra, limit 







 จ 


 


and real number system. Moreover, students, lecturers and high schools agree that 


universities should set up a studying program to review some mathematical backgrounds 


for low study performance students. Precisely, universities should set up a precalculus 


course by using satisfactory/unsatisfactory grades.  
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