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ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
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อังสนา  จั่นแดง2   และ   ภุชงค  แพรขาว2

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี บางมด  ทุงคร ุ กรงุเทพฯ  10140

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของ
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี เพือ่หาขอมูลทีใ่ชเปนแนวทางในการวเิคราะหและ
ปรบัปรงุเนือ้หา ปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอนในรายวชิาพืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตร และไดขอมลูเกีย่วกบั
ปจจยัเกือ้หนนุ  เชน  อปุกรณประกอบในการเรยีนการสอน  สภาพหองเรยีน  และขนาดกลุมเรยีน

จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการเตรียมพรอมตอการสอนวิชาบรรยายที่ระดับมาก
ความพงึพอใจตอการจดัการเรยีนการสอนและคณุลกัษณะผูสอนทีร่ะดับปานกลาง  ความพงึพอใจตอวชิาปฏบิตักิาร
ของวชิาพืน้ฐานทีร่ะดบัมาก   และนกัศกึษาใหความเหน็เรือ่งความซ้าํซอนของเนือ้หาวชิาพืน้ฐานคณะวทิยาศาสตร
กับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ระดับปานกลาง

โดยสรุปความพึงพอใจโดยรวมขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะของผูสอน (X3) และ
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา (V3) อยางมีนัยสําคัญ 0.05 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับตัวแบบความ
สมัพนัธ Multinomial Logistic Regression model คอื gi = β0 + β1V3 + β2X3  โดยที ่ i  = 1, 2, 3, 4, 5
แทนระดับความพึงพอใจ นอยสุด นอย ปานกลาง มาก มากสุด ตามลําดับ ซึ่งตัวแบบพยากรณไดถูกตอง
รอยละ 71.5

คาํสาํคญั : ความพงึพอใจ / วชิาพืน้ฐาน

1 รองศาสตราจารย  ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
2 ผูชวยศาสตราจารย  ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
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Abstract

The objectives of this research are to study the satisfaction of students in studying the
fundamental subjects of The Faculty of Science at King Mongkut's University of Technology
Thonburi, to get some information that can be used to analyse and develop the contents and/or
the methodology in teaching the fundamental subjects, also to get other information about  learning
factor.

The results from the evaluation  are as follows : Students are satisfied with the preparation of
lecturers at a high level, and are satisfied with the learning process and the lecturers personality at
a medium level. The satisfaction with the laboratory subjects is at a high level. Students comment
that some topics in the fundamental subjects are repeated as in the school at a medium level.

Summarily, the satisfaction depends on the process of teaching and learning, the lecturers
personality (X3) and the grade points average of the students (V3) at 0.05 significant level. Furthermore
the result agrees with the Multinomial Logistic Regression  model gi = β0 + β1V3 + β2X3  where i  =
1, 2, 3, 4, 5  represent the level of satisfaction lowest, low, medium, high, highest respectively. This
model can predict correctly 71.5%.
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1. บทนาํ
เนื่องจากวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานเปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิชาเหลานี้เปนรากฐานที่สําคัญตอการศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาตางๆ แตผล
การเรียนการสอนในปจจุบันยังไมไดประสิทธิภาพสูงสุด [3] ทําใหเปนอุปสรรคตอการศึกษาในวิชาอื่นๆ และมีผล
ตอคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต ปจจุบันคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนวิชา
พืน้ฐานในระดบัปรญิญาตรีเปนกลุมขนาดใหญ ทาํใหนกัศกึษาสวนใหญขาดการปฏสิมัพนัธกบัผูสอน ไมอาจตดิตาม
การเรยีนไดอยางตอเนือ่ง จงึทาํใหนกัศกึษาขาดความเอาใจใสในการเรยีน ทาํใหผลการเรยีนการสอนไมอยูในระดบั
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ [3]

นอกจากนีก้ระบวนการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรเีปดโอกาสใหนกัศกึษามคีวามเปนอสิระในการเรยีน
มีความรับผิดชอบตนเองมาก ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมที่มีครูประจําช้ันและครูผูสอน
คอยกํากับและดูแล ปญหาจากสภาพแวดลอม ความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาในโรงเรียนมัธยมกับวิชาพื้นฐานใน
มหาวทิยาลยั  กอ็าจเปนปจจยัทีม่ผีลตอการทาํใหนกัศกึษามคีวามสนใจในการเรยีน

จากปญหาดังกลาว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี ไดใหคณะผูวจิยัทาํการ
วิจัย วิเคราะหขอมูลและศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของ
คณะวทิยาศาสตร เพือ่นาํผลการวจิยัมาใชในการปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐานใหมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด

2. วตัถปุระสงคของการวจิยั
1. เพือ่สาํรวจความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ตีอการเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐานทีเ่ปนรหสัของคณะวทิยาศาสตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

2. เพือ่ศกึษาความเหมาะสมของเนือ้หารายวชิาพืน้ฐาน

3. ความสาํคญัและประโยชนของการวจิยั
1. ไดขอมลูเพือ่เปนแนวทางในการวเิคราะหและปรบัปรงุเนือ้หาในรายวชิาพืน้ฐาน

2. ไดขอมลูเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอนในรายวชิาพืน้ฐาน

3. ไดขอมลูเกีย่วกบัปจจยัเกือ้หนนุ เชน อปุกรณประกอบในการเรยีนการสอน สภาพหองเรยีน ขนาดกลุม
เรยีน เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาพืน้ฐาน
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4. ขอบเขตของการวจิยั
1. ประชากร คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ที่เรียนวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในภาค
การศกึษาที ่1/2547 และ 2/2547

2. ตัวอยาง คือ นักศึกษาที่ไดจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) จากประชากรขางตน
จาํนวน 467 คน

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ตวัแปรอสิระ ไดแก รายวชิาพืน้ฐาน กระบวนการเรยีนการสอนวชิาทฤษฎ ี กระบวนการเรยีนการสอน
วชิาปฏบิตั ิและปจจยัเกือ้หนนุตอการจดัการเรยีนการสอน

ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี  โดยแบงระดบัความพงึพอใจเปน 5 ระดบั ดงันี้

ระดบั 1     พงึพอใจนอยทีส่ดุ
ระดบั 2     พงึพอใจนอย
ระดบั 3     พงึพอใจปานกลาง
ระดับ 4     พงึพอใจมาก
ระดบั 5     พงึพอใจมากทีส่ดุ

วชิาพืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตร  คอื  วชิาคณติศาสตร  เคม ี  ชวีวทิยา และ ฟสกิส  ซึง่เปนวชิา
บงัคบัในหลกัสตูรของนกัศกึษาป 1 ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

5. สมมตฐิานการวจิยั
ตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษา มีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

6. วธิดีาํเนนิงานวจิยั
6.1 ศกึษาลกัษณะของประชากรและตวัอยาง โดยทีข่นาดของตวัอยาง [2] ไดจากสตูร

เมือ่  Zα / 2 = Z0.05

S2 คือความแปรปรวนของตัวอยางจากตัวอยางสุมอยางงาย 29 ตัวอยางสําหรับวัดความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม

e คอืความคลาดเคลือ่น ไมเกนิ 0.05

S2

e2
n0 =

⎛
⎜
⎝ 2

⎛
⎜
⎝

2

= = 466.5 = 467(1.96)2 (0.551)2

(0.05)2

Zα
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6.2 เครือ่งมอืวดัท่ีใชในการวจิยั
เครือ่งมอืวดัทีใ่ชในการวจิยั คอืแบบสอบถามทีส่รางขึน้เพือ่สอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาทีเ่ปน

ตวัอยาง  โดยทีแ่บบสอบถามม ี 5 สวน คอื
สวนที ่ 1 ขอมลูทัว่ไปของนกัศกึษา จาํนวน 5 ขอ
สวนที ่ 2 ขอมลูเกีย่วกบัเนือ้หาหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน จาํนวน 14 ขอ
สวนที ่ 3 ขอมูลเกีย่วกบักระบวนการเรยีนการสอนและคณุลกัษณะของผูสอน

จาํนวน 15 ขอ
สวนที ่ 4 ปจจยัทีเ่กือ้หนนุตอกระบวนการเรยีนการสอน จาํนวน 10 ขอ
สวนที ่ 5 วชิาปฏบิตักิาร จาํนวน 10 ขอ

สวนที่ 2 - 5 เปนแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของแตละตัวแปรอิสระ การวัดระดับความ
พึงพอใจตัดสินจากคาเฉลี่ยของความถี่ของนักศึกษาที่บอกระดับความพึงพอใจตามเกณฑที่กําหนด

จากการหาคาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามโดยวธิหีาสมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach [2]  ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรคือ α = 0.93
และ α = 0.80  ตามลาํดับ  แสดงวาเครือ่งมอืวดันีม้คีณุภาพสงูเพยีงพอในการวจิยั

7. การวเิคราะหขอมลู
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงบรรยายและเชิงปริมาณ  เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนวิชา

พืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตร กบัตวัแปรอสิระ  ใชเกณฑของ John W. Best [4]  ในการแปลผลคะแนนเฉลีย่ของ
ผูตอบแบบสอบถามซึง่แบงออกเปน  5  ระดับ  ดงัตอไปนี้

1.00 - 1.49        หมายถงึ        พงึพอใจนอยทีส่ดุ
1.50 - 2.49        หมายถงึ        พงึพอใจนอย
2.50 - 3.49        หมายถงึ        พงึพอใจปานกลาง
3.50 - 4.49        หมายถงึ        พงึพอใจมาก
4.50 - 5.00        หมายถงึ        พงึพอใจมากทีส่ดุ

8. ผลการวเิคราะหขอมลู
8.1 ผลการวเิคราะหขอมลูทัว่ไป

นักศึกษาที่เปนตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงรอยละ 53.98 ชายรอยละ 46.02 (S.E 0.02314) ซึ่ง
สวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 รอยละ 96.57 ปอื่นๆ เพียงรอยละ 3.43 (S.E 0.00844) และสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตรรอยละ 53.76 คณะวิทยาศาสตรรอยละ 46.24 (S.E 0.02315) โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในชวง
นอยกวา 2.00 รอยละ 15.30 (S.E 0.01673) 2.00-2.49 รอยละ 36.64 (S.E 0.02239) 2.50-2.99 รอยละ 32.33
(S.E 0.02174) และ 3.00 ขึน้ไปรอยละ 15.73 (S.E 0.01692)

หมายเหตุ   S.E คอืความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของสดัสวน
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ตารางที ่1 รอยละของระดบัความพงึพอใจโดยรวมในการเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐานของ
คณะวิทยาศาสตร

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานของสดัสวน

พงึพอใจนอยทีส่ดุ 10 2.2 0.00678
พงึพอใจนอย 51 11.0 0.01460
พงึพอใจปานกลาง 331 71.6 0.02099
พงึพอใจมาก 65 14.1 0.01619
พงึพอใจมากทีส่ดุ 5 1.1 0.00482
รวม 462 100
ไมระบจุาํนวน 5 คน (รอยละ 1.1 ของ 467 คน)

จากตารางที ่1 นกัศกึษาสวนใหญมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง รอยละ 71.6 และมคีวาม
พงึพอใจระดบัมากสดุเพยีง รอยละ 1.1

ตารางที ่2 ผลวเิคราะหสหสมัพนัธระหวางความพงึพอใจโดยรวมกบัเพศและเกรด
เฉลีย่สะสม

สหสมัพนัธ (Correlations) โดยวธิขีอง
Spearman

ความพงึพอใจโดยรวม Correlation .022 .107*
Sig(2-tailed) .635 .021

n 461
ไมตอบ 6

* Sig (0.01)

จากตารางที ่2 พบวาเกรดเฉลีย่สะสมมสีหสมัพนัธเชงิเสนกบัระดบัความพงึพอใจโดยรวมของนกัศกึษา
ในทศิทางเดยีวกนัรอยละ 10.7 อยางมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 และสวนใหญของนกัศกึษาทกุระดบัเกรดเฉลีย่สะสม
มีความพึงพอใจโดยรวมปานกลาง

ระดบัความพงึพอใจ จาํนวน รอยละ

เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม

(คน)
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8.2 ผลการวิเคราะหความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาพื้นฐานคณะวิทยาศาสตรของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีกบัเนือ้หาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ตารางที ่3 ระดบัความซ้าํซอนของเนือ้หาวชิาพืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตร

รายวชิา คาเฉลี่ย แปลผล

1. MTH 101 Calculus and Analytic Geometry I 3.0317 0.06182 ปานกลาง
2. MTH 102 Calculus and Analytic Geometry II 2.7925 0.07221 ปานกลาง
3. MTH 111 Calculus I 3.1364 0.05903 ปานกลาง
4. MTH 112 Calculus II 2.8716 0.06857 ปานกลาง
5. MTH 164 Computer Programming 2.3935 0.10811 นอย
6. CHM 101 General Chemistry I 3.2486 0.07453 ปานกลาง
7. CHM 102 General Chemistry II 3.2518 0.08848 ปานกลาง
8. CHM 103 Fundamental Chemistry 3.3475 0.04998 ปานกลาง
9. CHM 160 General Chemistry Laboratory 2.9644 0.06220 ปานกลาง

10. CHM 161 General Chemistry Lab I 2.8156 0.08793 ปานกลาง
11. CHM 162 General Chemistry Lab II 2.8268 0.10252 ปานกลาง
12. MIC 101 General Biology I 3.0471 0.08209 ปานกลาง
13. MIC 191 General Biology Lab I 2.8602 0.08182 ปานกลาง
14. PHY 101 General Physics I 3.0660 0.05578 ปานกลาง
15. PHY 191 General Physics Lab I 2.9071 0.05031 ปานกลาง
16. PHY 102 General Physics II 3.0267 0.06176 ปานกลาง
17. PHY 192 General Physics Lab II 2.8837 0.06144 ปานกลาง
18. PHY 103 General Physics I 3.3099 0.06904 ปานกลาง
19. PHY 104 General Physics II 3.3262 0.07829 ปานกลาง

จากตารางที่ 3 แสดงวาสวนใหญทุกวิชามีความซ้ําซอนในระดับปานกลาง  มีแตวิชา MTH 164
Computer Programming ทีม่คีวามซ้าํซอนนอย

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานของคาเฉลีย่
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ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานของคาเฉลีย่

8.3 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของเนื้อหากับจํานวนหนวยกิตของวิชาพื้นฐานคณะ
วทิยาศาสตรของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

ตารางที ่4 ระดบัความพงึพอใจตอความเหมาะสมของเนือ้หารายวชิาตางๆ

รายวชิา คาเฉลี่ย แปลผล

1. MTH 101 Calculus and Analytic Geometry I 3.6525 0.05398 มาก
2. MTH 102 Calculus and Analytic Geometry II 3.6813 0.05393 มาก
3. MTH 111 Calculus I 3.6875 0.05955 มาก
4. MTH 112 Calculus II 3.6957 0.06045 มาก
5. MTH 164 Computer Programming 3.2919 0.07913 ปานกลาง
6. CHM 101 General Chemistry I 3.8427 0.06798 มาก
7. CHM 102 General Chemistry II 3.7740 0.07883 มาก
8. CHM 103 Fundamental Chemistry 3.6296 0.05154 มาก
9. CHM 160 General Chemistry Laboratory 3.5714 0.05894 มาก

10. CHM 161 General Chemistry Lab I 3.5247 0.08083 มาก
11. CHM 162 General Chemistry Lab II 3.3798 0.09221 ปานกลาง
12. MIC 101 General Biology I 3.6264 0.07881 มาก
13. MIC 191 General Biology Lab I 3.4202 0.08120 ปานกลาง
14. PHY 101 General Physics I 3.5405 0.05658 มาก
15. PHY 191 General Physics Lab I 3.4797 0.04734 ปานกลาง
16. PHY 102 General Physics II 3.5530 0.06040 มาก
17. PHY 192 General Physics Lab II 3.4548 0.05344 ปานกลาง
18. PHY 103 General Physics I 3.6089 0.06596 มาก
19. PHY 104 General Physics II 3.6054 0.07387 มาก

จากตารางที ่4  พบวาวชิาสวนใหญมคีวามเหมาะสมของเนือ้หาวิชากบัจาํนวนหนวยกติอยูในระดบัมาก
มเีพยีง 5 วชิาซึง่เปนวชิาปฏบิตักิารมคีวามเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง
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8.4 ผลการวเิคราะหกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและคณุลักษณะของผูสอนวชิาพืน้ฐาน
คณะวทิยาศาสตร

ตารางที ่5 ระดบัความพงึพอใจตอกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและคณุลกัษณะของผูสอน

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนและคณุลกัษณะของผูสอน คาเฉลี่ย แปลผล

1. ผูสอนมกีารเตรยีมพรอมตอการสอนระดบัใด 3.6874 0.03378 มาก
2. สือ่การสอนเหมาะสมระดบัใด 3.5032 0.03475 มาก
3. เอกสารประกอบการสอนเหมาะสมระดบัใด 3.3004 0.03645 ปานกลาง
4. กระบวนการสอนของผูสอนทาํใหผูเรยีนเขาใจไดในระดบัใด 2.9465 0.03598 ปานกลาง
5. กระบวนการสอนของผูสอนกระตุนใหผูเรยีนมคีวามสนใจในระดบัใด 2.7152 0.04107 ปานกลาง
6. การมอบหมายงานใหผูเรยีนมคีวามเหมาะสมระดบัใด 3.1401 0.03835 ปานกลาง
7. ทานเหน็วาจาํนวนผูสอน 1 ถงึ 2 คนตอผูเรยีน 1 กลุม มคีวาม 3.3512 0.04406 ปานกลาง
เหมาะสมระดบัใด

8. ทานเหน็วาจาํนวนผูสอน 3 ถงึ 4  คนตอผูเรยีน 1 กลุมมคีวาม 3.1588 0.04853 ปานกลาง
เหมาะสมระดบัใด

9. ผูสอนมคีวามเอาใจใสและใหความสนใจตอผูเรยีนในหองเรยีน 3.1370 0.03745 ปานกลาง
ในระดบัใด

10. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรยีนไดปรกึษานอกเวลาเรยีนในระดบัใด 3.1820 0.04076 ปานกลาง
11. ผูสอนแจงวตัถปุระสงคของการสอนแตละหวัขอในระดบัใด 3.4433 0.03913 ปานกลาง
12. ผูสอนไดแจงวธิกีารวดัผลการเรยีนแกผูเรยีนอยางชดัเจนในระดบัใด 3.4176 0.04087 ปานกลาง
13. ระบบตวิทาํใหผูเรยีนมคีวามเขาใจเนือ้หาวิชามากขึน้ระดบัใด 3.2833 0.04600 ปานกลาง
14. การเขาชัน้เรยีนมคีวามจาํเปนตอการเรยีนวชิาพืน้ฐานในระดบัใด 3.5996 0.04548 มาก

จากตารางที่ 5 สรุปไดวาสวนใหญระดับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
คณุลกัษณะของผูสอนอยูในระดบัปานกลาง  สาํหรบัความพงึพอใจทีอ่ยูในระดบัมาก คอื  ผูสอนมกีารเตรยีมพรอม
ตอการสอน สือ่การสอนเหมาะสม และการเขาชัน้เรยีนมคีวามจาํเปนตอการเรยีนวชิาพืน้ฐาน

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานของคาเฉลีย่
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8.5 ผลการวเิคราะหปจจยัเกือ้หนนุตอกระบวนการเรยีนการสอนของวชิาพืน้ฐานคณะวทิยาศาสตร

ตารางที ่6 รอยละของความคดิเหน็เรือ่งความเหมาะสมของขนาดกลุมสอนเสรมิ

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานของสดัสวน

1. นอยกวา 40 คน 121 26.25 0.02510
2. 40 - 80 คน 325 70.50 0.02126
3. 81 - 120 คน 11 2.39 0.00712
4. 121 - 200 คน 2 0.43 0.00306
5. มากกวา 200 คน 2 0.43 0.00306
รวม 461 100
ไมระบจุาํนวน 6 คน (รอยละ 1.3 ของ 467 คน)

จากตารางที ่6  สรปุไดวานกัศกึษาสวนใหญรอยละ 70.50 ตองการกลุมสอนเสรมิขนาด 40 - 80 คน

ตารางที ่7 ความพงึพอใจตอสภาพหองเรยีน SCL 216 (600 คน) และ SCL 214 (200 คน)

ประเดน็ปญหา คาเฉลี่ย แปลผล

1. ทานพอใจการเรยีนในหองเรยีน SCL 216 (600 คน) ในระดบัใด 3.0626 0.05011 ปานกลาง
2. ทานพอใจการเรยีนในหองเรยีน SCL 214 (200 คน) ในระดบัใด 3.2561 0.04575 ปานกลาง
3. ขนาดจอรบัภาพหนาหองเรยีน SCL 216 (600 คน) มคีวามเหมาะสม 3.3874 0.04635 ปานกลาง
ในระดบัใด

4. ขนาดจอรบัภาพหนาหองเรยีน SCL 214 (200 คน) มคีวามเหมาะสม 3.3213 0.04761 ปานกลาง
ในระดบัใด

5. ทานพอใจทีน่ัง่ในหองเรยีนในระดบัใด 3.4421 0.04137 ปานกลาง
6. ความสะอาดในหองเรยีนอยูในระดบัใด 3.6116 0.03811 มาก
7. มเีสยีงรบกวนในหองเรยีนขณะเรยีนอยูในระดบัใด 3.5398 0.04821 มาก
8. ความเปนระเบยีบของผูเรยีนขณะทีท่านเรยีนในหองใหญอยูใน 2.6169 0.04561 ปานกลาง
ระดับใด

9. ทานพอใจตอระบบเสยีงในหองเรยีน SCL 216 (600 คน) ในระดบัใด 3.5553 0.04243 มาก
10. ทานพอใจตอระบบเสยีงในหองเรยีน SCL 214 (200 คน) ในระดบัใด 3.4818 0.04423 ปานกลาง
11. ทานพอใจตออปุกรณการสอนในหองเรยีนเครือ่งฉายภาพทบึแสง 3.4251 0.04024 ปานกลาง

(Visualizer) ในระดบัใด
12. แสงสวางในหองเรยีน SCL 216 (600 คน) เหมาะสมในระดบัใด 3.1145 0.04652 ปานกลาง
13. แสงสวางในหองเรยีน SCL 214 (200 คน) เหมาะสมในระดบัใด 3.3855 0.04699 ปานกลาง
14. ความเยน็ของแอรในหองเรยีนเหมาะสมในระดบัใด 3.2774 0.05279 ปานกลาง

ขนาดกลุมสอนเสรมิ จาํนวน รอยละ

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานของคาเฉลีย่

(คน)
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จากตารางที ่7  สรปุไดวานกัศกึษามคีวามพอใจมากในเรือ่งความสะอาดในหองเรยีนทัง้สองหอง  และ
ระบบเสยีงในหองเรยีน SCL 216 (600 คน)  นอกนัน้นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ยกเวนเรือ่งเสยีง
รบกวนในหองเรยีนขณะเรยีนเปนประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุมากทัง้สองหอง

8.6 ผลการวิเคราะหสภาพของวิชาปฏิบัติของวิชาพื้นฐานคณะวิทยาศาสตรของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

ตารางที ่8 ระดบัความพงึพอใจตอสภาพของวชิาปฏบิตักิาร

ประเดน็ปญหา  คาเฉลีย่ แปลผล

1. หวัขอปฏบิตักิารมคีวามสอดคลองกบัเนือ้หาในวชิาทฤษฎทีีเ่กีย่วของ 3.6915 0.03304 มาก
ในระดบัใด

2. จาํนวนของอาจารยและเจาหนาท่ีทีค่วบคมุหองปฏบิตักิารตอ 3.4649 0.03630 ปานกลาง
นกัศกึษา 1 กลุมมคีวามเหมาะสมอยูในระดบัใด

3. สภาพหองปฏบิตักิารคอมพวิเตอรมคีวามเหมาะสมระดบัใด 3.4238 0.04176 ปานกลาง
4. ความเพยีงพอของอปุกรณในหองปฏบิตักิารคอมพวิเตอรอยูในระดบัใด 3.3021 0.04657 ปานกลาง
5. นกัศกึษามคีวามพอใจตอการเรยีนในหองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร 3.3870 0.04268 ปานกลาง
ในระดบัใด

6. มกีารแนะนาํขัน้ตอนการปฏบิตักิารคอมพวิเตอรทาํใหนกัศกึษาเขาใจ 3.3065 0.04028 ปานกลาง
และสามารถปฏบิตักิารไดในระดบัใด

7. การมอบหมายงานกบัเวลาทีใ่ชในการปฏบิตักิารคอมพวิเตอรมคีวาม 3.3464 0.03911 ปานกลาง
เหมาะสมอยูในระดบัใด

8. กฎระเบยีบในการใชหองปฏบิตักิารคอมพวิเตอรมคีวามเหมาะสม 3.4386 0.03755 ปานกลาง
อยูในระดบัใด

9. สภาพหองปฏบิตักิารเคมมีคีวามเหมาะสมระดบัใด 3.5682 0.03943 มาก
10. ความเพียงพอของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมีอยู่ในระดับใด 3.5829 0.04215 มาก
11. นกัศกึษามคีวามพอใจตอการเรยีนในหองปฏบิตักิารเคมใีนระดบัใด 3.5365 0.04134 มาก
12. มกีารแนะนาํขัน้ตอนการปฏบิตักิารเคมทีาํใหนกัศกึษาเขาใจและ 3.6020 0.04198 มาก

สามารถปฏบิตักิารไดในระดบัใด
13. การมอบหมายงานกบัเวลาทีใ่ชในการปฏบิตักิารเคมมีคีวาม 3.5088 0.04289 มาก

เหมาะสมอยูในระดบัใด
14. กฎระเบยีบในการใชหองปฏบิตักิารเคมมีคีวามเหมาะสมอยูใน 3.5894 0.04004 มาก

ระดับใด
15. สภาพหองปฏบิตักิารฟสกิสมคีวามเหมาะสมระดบัใด 3.6185 0.03709 มาก
16. ความเพยีงพอของอปุกรณในหองปฏบิตักิารฟสกิสอยูในระดบัใด 3.4688 0.04283 ปานกลาง

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานของคาเฉลีย่
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17. นกัศกึษามคีวามพอใจตอการเรยีนในหองปฏบิตักิารฟสกิสในระดบัใด 3.4190 0.03908 ปานกลาง
18. มกีารแนะนาํขัน้ตอนการปฏบิตักิารฟสกิสทาํใหนกัศกึษาเขาใจและ 3.4129 0.03927 ปานกลาง

สามารถปฏบิตักิารไดในระดบัใด
19. การมอบหมายงานกบัเวลาทีใ่ชในการปฏบิตักิารฟสกิสมคีวาม 3.4172 0.03809 ปานกลาง

เหมาะสมอยูในระดบัใด
20. กฎระเบยีบในการใชหองปฏบิตักิารฟสกิสมคีวามเหมาะสมอยูใน 3.5401 0.03518 มาก

ระดับใด
21. สภาพหองปฏบิตักิารจลุชวีมคีวามเหมาะสมระดบัใด 3.5779 0.05187 มาก
22. ความเพยีงพอของอปุกรณในหองปฏบิตักิารจลุชวีอยูในระดบัใด 3.4896 0.05425 ปานกลาง
23. นกัศกึษามคีวามพอใจตอการเรยีนในหองปฏบิตักิารจลุชวีในระดบัใด 3.4500 0.05655 ปานกลาง
24. มกีารแนะนาํขัน้ตอนการปฏบิตักิารจลุชวีทําใหนกัศกึษาเขาใจและ 3.6250 0.05543 มาก

สามารถปฏบิตักิารไดในระดบัใด
25. การมอบหมายงานกบัเวลาทีใ่ชในการปฏบิตักิารจลุชวีมคีวาม 3.3859 0.05718 ปานกลาง

เหมาะสมอยูในระดบัใด
26. กฎระเบยีบในการใชหองปฏบิตักิารจลุชวีมคีวามเหมาะสมอยูในระดบั 3.5726 0.05341 มาก

จากตารางที่ 8 สรุปไดวานักศึกษาสวนใหญพึงพอใจสภาพของวิชาปฏิบัติการเคมีอยูในระดับมาก
สวนสภาพของวชิาปฏบิตักิารวชิาอ่ืนๆ นกัศกึษามคีวามพงึพอใจอยูในระดบัปานกลางถงึมาก

8.7 ผลการวเิคราะหตวัแปรความสมัพนัธ
ผลการทดสอบความสมัพนัธระหวางตวัแปรตาม คอืความพงึพอใจโดยรวมของนกัศกึษากบัตวัแปรอสิระ

ตางๆ  สรุปไดวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือคาเฉลี่ยความ
พงึพอใจตอการจดัการเรยีนการสอนและคณุลกัษณะของผูสอน (X3) และระดบัเกรดเฉลีย่สะสมของนกัศกึษา (V3)
ซึง่ม ี4  ระดบั คอื ระดบั 1 = ออน  ระดับ 2 = พอใช  ระดบั 3 = ด ี ระดบั 4 = ดมีาก สามารถสรางตวัแบบ
Multinomial Logistic Regression แบบ Stepwise [1] ไดดงันี้

P(ระดับความพงึพอใจที ่ k)  =

เมือ่ k = 1, 2, 3, 4, 5  แทนระดบัความพงึพอใจ นอยสดุ, นอย, ปานกลาง, มาก, มากสดุ ตามลาํดบั

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานของคาเฉลีย่ประเดน็ปญหา คาเฉลี่ย แปลผล

egk

egk5
Σ
k = 1
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g1 = 8.139 + a1i Ui - 2.253 X3 ;a11 = 16.879 ;a12 = - 0.838 ;a13 = - 1.216 ;a14 = 0
g2 = 23.878 + a2i Ui - 1.682 X3 ;a21 = 0.408 ;a22 = - 16.843 ;a23 = - 16.242 ;a24 = 0
g3 = 21.781 + a3i Ui - 0.467 X3 ;a31 = 0.044 ;a32 = - 16.804 ;a33 = - 15.584 ;a34 = 0
g4 = 14.152 + a4i Ui -+1.360 X3 ;a41 = - 0.503 ;a42 = - 17.397 ;a43 = - 15.522 ;a44 = 0

g5 เปนคาอางองิใหมคีา = 0  และ Ui  =                i = 1, 2, 3, 4

จากตวัแบบพบวามคีา Pseudo R-Square (Nagelkerke R2) เทากบั 0.184 และสามารถพยากรณ
ตวัแปรตาม คอืความพงึพอใจโดยรวมของนกัศกึษา ดงัตารางที ่ 9

ตารางที ่9  ผลการพยากรณดวย Multinomial Logistic Regression

ขอมลูจรงิ         ผลการพยากรณดวยตวัแบบ
ระดบัความพงึพอใจ 460 นอยสดุ นอย ปานกลาง มาก มากสดุ การพยากรณ

ถูกตองรอยละ
นอยสดุ 10 0 1 9 0 0 0
นอย 51 0 0 50 1 0 0
ปานกลาง 329 0 0 326 3 0 99.1
มาก 65 0 0 62 3 0 4.6
มากสดุ 5 0 0 5 0 0 0
รอยละการพยากรณ 0 0.2 98.3 1.5 0 71.5

จากตารางที่ 9 สรุปไดวาผลการพยากรณดวยตัวแบบนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมปานกลาง
รอยละ 98.3 พอใจมากรอยละ 1.5 และพอใจนอยรอยละ 0.2 และการพยากรณมคีวามถกูตองรอยละ 71.5

9. สรปุผลและขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงบรรยายและเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจโดยรวมระดับตางๆ ของ

นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาพืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี กบัตวัแปรคอื เพศ
ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม คณะที่สังกัด ภาควิชา รายวิชาพื้นฐาน สภาพวิชาปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนและ
คณุลกัษณะของผูสอน และปจจยัเกือ้หนนุตอการจดัการเรยีนการสอน ผลการวจิยัใหขอสรปุตางๆ ไดดงันี้

1. ความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตรกับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สวนใหญมเีนือ้หาความซ้าํซอนอยูในระดบัปานกลาง

2. ความเหมาะสมของเนื้อหากับจํานวนหนวยกิตของวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก

1  ; V3 = i
0  ; V3 ≠ i{



วารสารวจิยัและพฒันา มจธ. ปที ่29 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2549554

3. กระบวนการจดัการเรยีนการสอนและคณุลกัษณะของผูสอนวชิาพืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตร สวนใหญ
อยูในระดับปานกลางและที่อยูในระดับมากมีเพียงผูสอนมีการเตรียมพรอมตอการสอน สื่อการสอนเหมาะสมและ
การเขาชัน้เรยีนมคีวามจาํเปนตอการเรยีนวชิาพืน้ฐาน

4. ความพึงพอใจตอปจจัยเกื้อหนุนที่อยูในระดับมาก คือความสะอาดในหองเรียนและระบบเสียงใน
หองเรยีน SCL 216 (600 คน) ประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุมากคอืมีเสยีงรบกวนในหองเรยีนขณะเรยีน

5. ความพงึพอใจตอวชิาปฏบิตัขิองวชิาพืน้ฐานของคณะวทิยาศาสตรทีอ่ยูในระดบัมาก คอื หองปฏบิตักิารเคมี
สาํหรบัหองปฏบิตักิารอืน่ๆ อยูในระดบัปานกลาง

นอกจากนี้ สรุปไดวาตัวแปรที่มีความสัมพันธระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติ ิคอืคาเฉลีย่ความพงึพอใจตอการจดัการเรยีนการสอนและคณุลกัษณะของผูสอน (X3) และระดบัเกรดเฉลีย่
สะสม (V3) ไดตวัแบบเชงิเสน  Multinomial Logistic Regression  คอื  g1 =  β0 + β1V3 + β2X3 สามารถ
พยากรณระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาไดถกูตองรอยละ 71.5  มคีา Pseudo R-Square  เทากบั  0.184

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตรคือ ควรใหผูเชี่ยวชาญนําเนื้อหา
แตละรายวชิาทีน่กัศกึษาใหความเหน็วาซ้าํซอน   มาทาํการวเิคราะหเทยีบกบัเนือ้หาวชิาเหลานัน้ในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายเพือ่หาวามคีวามซ้าํซอนมากนอยเพยีงใด  ถาเนือ้หามีความซ้าํซอนมากจรงิ  กค็วรปรบัปรงุหลกัสตูรโดย
กาํหนดเนือ้หาสวนนัน้ๆ ใหนกัศกึษาทบทวนกอนเริม่ศึกษาแตละรายวชิา  เพือ่จะไดจดัการเรยีนการสอนลงในเชงิ
ลกึมากขึน้ไป
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