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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การศึ ก ษาระดั บ ป ญ หาการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน 5 ดาน คือ การเรียน อาจารยผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล และ
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และเพื่อเปรียบเทียบระดับการเรียน จําแนกตามตัวแปร
ระดับการศึกษา เพศ และคณะ ตลอดจนเพื่อทราบความตองการของนักศึกษาและแนวทางแกไขปญหา
การจัดการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 1/2557 รวมทั้งสิ้น 142 คน
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิจากประชากร 302 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคาตามวิธกี ารของลิเคอรท (Likert) และแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความแตกตาง โดยใชการทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (f-test) ในกรณีพบความแตกตาง
เปนรายคู ทดสอบดวยวิธีการของนิวแมน - คูลส (Newman - Keule) พบวาระดับปญหาการเรียน
โดยภาพรวมแตละดานอยูในระดับปานกลาง จําแนกตามตัวแปร ระดับการศึกษา และเพศ พบวา
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โดยภาพรวมแตละดานไมแตกตางกัน ยกเวนปญหาดานการประเมินผลการเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานคณะพบวาโดยภาพรวมดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการประเมิน
ผลการเรียน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ในขณะที่ระดับปญหาดานการเรียนของนักศึกษาและดานอาจารยผูสอนไมแตกตางกัน จากขอเสนอแนะ
ของนักศึกษากลุมตัวอยางพบวา ความตองการและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา คือ อาจารยควรอธิบายบทเรียนอยางชัดเจน
สอนเนือ้ หาชา ๆ มีกจิ กรรมสอนเสริม เพิม่ จํานวนครัง้ ในการสอบใหมากขึน้ และจัดเอกสารประกอบการเรียน
พรอมเขียนคําอธิบายอยางละเอียดชัดเจน
คําสําคัญ : วิจยั ในชัน้ เรียน; ปญหาการเรียนการสอน; วิชาคณิตศาสตร; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน;
ระดับการศึกษา

Abstract
The purpose of this research was to study the problems of mathematics and statistics
used in everyday life of the five areas : education instructor, learning, teaching,
assessment and learning support factors, that to compare the level of learning by variable
education, gender and faculty as well as to know the needs of students and the teaching
and learning solutions. Sample students enrolled a total of 142 people 1/2557 by
stratified random sampling from a population of 302 people the tools used to collect
the data. The scales on the top of the North Cape (Likert) and query multiple choice and
open-ended. Data analysis by the percentage, the average score, the standard deviation,
and compare using the t-test and f-test. Test methods of newman - kool’s (Newman - Keule)
showed differences in the pair. The result found that overall, of each side is moderate
by variable education and gender, and not different except the problem of evaluation
that the difference was statistically significant 0.05. We found that the overall activity
of teaching, the evaluation and the factors supporting teaching to have the difference
were statistically significant at the 0.05. But level academic problems of students and
the instructor were not different. Feedback from the students found that the needs and
solve the problems of the teaching and learning of mathematics and statistics used in the
daily lives of students, teachers should explain the lesson is clear, slowly teaching,
teaching activities, increasing the number of exams, and papers to more entrepreneurs
with a clear written explanation.
Keywords: Classroom Research; Teaching Problem; Mathematics; Rajamangala University
of Technology Isan; Education
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บทนํา
คณิตศาสตรเปนเครื่องมือนําไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
ตลอดจนพืน้ ฐานสําหรับการคนควาวิจยั ทุกประเภท เปนทีย่ อมรับวาคณิตศาสตรเปนปจจัยทีส่ าํ คัญในการพัฒนา
คุณภาพของมนุษย เพราะวาคณิตศาสตรชว ยพัฒนาความคิดของผูเ รียนใหคดิ ไดอยางเปนระบบ มีเหตุผล
และสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สรางสรรคจิตใจของมนุษย
ซึ่งเกี่ยวกับความคิดกระบวนการและเหตุผล ฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบ และเปนรากฐานของวิทยาการ
หลายสาขา ตลอดจนชวยใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
(ยุพิน, 2527) นอกจากนี้คณิตศาสตรยังทําใหผูเรียนมีเจตคติในทางวิทยาศาสตร และการคิดคํานวณ
อันจะเปนประโยชนในการแกปญหาตาง ๆ (วรรณี, 2531) วิชาคณิตศาสตร ไดถูกบรรจุเปนวิชาบังคับไว
ในหลักสูตร ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา สําหรับทุกมหาวิทยาลัยไดจัดรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐานเปนวิชาที่นักศึกษาทุกคนที่เรียนสายวิทยาศาสตรและบางสายของสังคมศาสตร
จะตองเรียนเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาคนควาในระดับสูงตอไป
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีสงั คม นักศึกษาตองเรียนวิชาคณิตศาสตร
และสถิตทิ ่ใี ชในชีวติ ประจําวัน ซึง่ ดําเนินการสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตรวทิ ยาศาสตร นักศึกษาจํานวนมาก
มีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ ใชในชีวิตประจําวัน เชน การปรับตัวในการเรียน
เนื่องจากนักศึกษาปแรกไมคุนเคยกับการเรียนในมหาวิทยาลัย ไมสามารถทําโจทยแบบฝกหัดได ไมชอบ
วิชาคณิตศาสตร ทํากิจกรรมมากเกินไป (นิภา, 2522) ทั้งยังไมมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เพราะคาตอบแทนที่ไดรับนอยเกินไป (สิริพร, 2541)
ผูว จิ ยั จึงเห็นวาควรมีการสํารวจเพือ่ ศึกษาระดับปญหาการเรียน ตลอดจนเปรียบเทียบระดับปญหา
ตามตัวแปรตาง ๆ รวมทั้งเพื่อศึกษาความตองการของผูเรียน แนวทางการแกปญหา การจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ ใชในชีวิตประจําวัน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ สําหรับนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในชีวิตประจําวันของ
นักศึกษา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
ของนักศึกษา จําแนกตามตัวแปร ระดับการศึกษา เพศ และคณะ
3. เพื่อศึกษาความตองการของนักศึกษาและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิตทิ ่ใี ชในชีวติ ประจําวันของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง มีปญ
 หาการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน มีระดับแตกตางกัน
3. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ ใชในชีวิต
ประจําวัน มีระดับแตกตางกัน
4. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม มีปญหาการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวันมีระดับแตกตางกัน

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ในภาคเรียน 1/2557 รวมทั้งสิ้น 302 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ที่ใชในชีวติ ประจําวัน ในภาคเรียน 1/2557 โดยวิธกี ารสุม แบบแบงชัน้ ภูมิ โดยจัดประชากรออกเปนชัน้ ภูมิ
แลวสุม กลุม ตัวอยางจากนักศึกษาในแตละชัน้ ภูมติ ามสัดสวน ดวยวิธกี ารสุม อยางงายโดยขนาดกลุม ตัวอยาง
ไดจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% รวมทั้งสิ้น 124 คน
การศึกษาปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิตทิ ่ใี ชในชีวติ ประจําวัน ตามทัศนะของนักศึกษา
จะศึกษาเฉพาะปญหาดานตาง ๆ 5 ดาน ดังนี้ ดานการเรียน ดานอาจารยผูสอน ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานการประเมินผลการเรียน

วิธีการดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวความคิดจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับขอมูลสวนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ปการศึกษา 2557 ซึ่งใชเปนตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับการศึกษา เพศ และคณะ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ปการศึกษา 2557 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) แตละขอมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ นอยที่สุด
นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยกําหนดคาคะแนน 5 4 3 2 1
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพทัว่ ๆ ไป ของนักศึกษาแบบปลายปดและแบบปลายเปด
ที่ใหเติมความเห็นอยางอิสระ
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ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึ ก ษาป ญ หาการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ในปจจุบัน
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางแบบสอบถาม
3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรอง
ตลอดจนปรับปรุงแกไขการใชสํานวนภาษา และพิจารณาถึงการครอบคลุมเนื้อหาของแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามตามขอ 4 เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และแกไขปรับปรุง
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเ ชีย่ วชาญ แลวนําเสนอผูท รงคุณวุฒเิ พือ่ ตรวจสอบ
อีกครั้ง แลวดําเนินการจัดพิมพและนําไปทดลองใช
7. หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําผลที่ไดมาตรวจสอบคุณภาพ โดยวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) แตมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางของครอนบาค (Cronbach)
(บุญชม, 2535) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98
8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวไปดําเนินการจัดพิมพ และนําไปเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกกลุมตัวอยางตามรายชื่อของนักศึกษาที่เปนตัวอยางดวยตัวเอง
กอนใหนักศึกษากรอกแบบสอบถาม ผูวิจัยไดอธิบายขอความตาง ๆ ในแบบสอบถามเพื่อใหนักศึกษา
เขาใจตรงกันทุกขอจากนั้นใหนักศึกษากรอกแบบสอบถามใหสมบูรณที่สุด ผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประมาณหนึ่งสัปดาห ชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถาม จํานวน
ทั้งสิ้น 142 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาจํานวน 142 ฉบับ
การวิเคราะหขอมูล/สถิติที่ ใช ในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลสวนบุคคลในกลุมตัวอยาง ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สวนขอมูลสภาพปญหาทางดานการเรียน ใชคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลีย่ ของระดับปญหาการเรียนของนักศึกษาเปนรายดาน จําแนกตามตัวแปร
ระดับการศึกษาและเพศ ใชการทดสอบที (t-test) แบบสองกลุม อิสระตอกัน (Independent) สวนตัวแปรคณะ
ใชการทดสอบเอฟ (f-test) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาคะแนนเฉลี่ยของ
ปญหาการเรียน จะทําการทดสอบเปนรายคู ตามวิธกี ารของนิวแมน - คูลส (Newman Keuls) ในการวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร
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ปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิตทิ ่ีใชในชีวติ ประจําวันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

ผลการวิเคราะหขอมูล
นักศึกษาทีต่ อบแบบสอบถามมีทง้ั สิน้ 142 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ
61.79 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 54 คน คิดเปนรอย 38.03 นักศึกษาชาย
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 47.13 นักศึกษาหญิง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 52.81 และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 47.13 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสงั คม
จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 52.81 จากกลุมตัวอยางดังกลาว เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวา
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษาชาย และเปนนักศึกษา
สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคมมากกวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปญหาดานการเรียนของนักศึกษา พบวานักศึกษาขาดสมาธิในการเรียนมีปญหาอยูในระดับมาก
( = 3.89, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ ขาดการทบทวนและทําแบบฝกหัดอยางสมํ่าเสมอ ( = 3.86,
S.D. = 0.60) และขาดความกลาในการถามปญหาเมื่อยังไมเขาใจ ( = 3.80, S.D. = 0.63) สวนปญหา
ดานการเรียนของนักศึกษาในภาพรวมพบวา มีปญหาอยูในระดับมาก ( = 3.63, S.D. = 0.61)
ปญหาดานอาจารยผูสอน พบวาขาดทักษะการนําบทเรียนมาสัมพันธกับชีวิตจริง มีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง ( = 3.35, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ขาดการใชแรงจูงใจ ( = 3.22, S.D. = 0.57)
และขาดทักษะในการถายทอดความรูใหแกนักศึกษา ( = 2.81, S.D. = 0.63) ปญหาดานอาจารยผูสอน
ในภาพรวมพบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( = 2.68, S.D. = 0.61)
ปญหาดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนขาดความหลากหลาย
มีปญหาอยูในระดับมาก ( = 3.73, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ อาจารยมุงเนนเนื้อหาจนทําใหเกิด
ความเครียดตอการเรียน มีปญ
 หาอยูในระดับปานกลาง ( = 3.45, S.D. = 0.56) และนักศึกษาไมมเี วลา
เขารวมกิจกรรมสอนเสริมที่สาขาวิชาจัดให มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( = 3.44, S.D. = 0.60)
สวนปญหาดานกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม มีปญ
 หาอยูในระดับปานกลาง ( = 3.40, S.D. = 0.57)
ปญหาดานการประเมินผลการเรียน พบวาขอสอบมีความยาก มีปญ
 หาอยูในระดับมาก ( = 3.90,
S.D. = 0.55) รองลงมาคือ เนื้อหาในการสอบแตละครั้งมีมาก ( = 3.73, S.D. = 0.61) และจํานวน
ขอสอบไมเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดให มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( = 3.47, S.D. = 0.61)
สวนปญหาดานการประเมินผลการเรียนในภาพรวม มีปญ
 หาอยูในระดับปานกลาง ( = 3.15, S.D. = 0.60)
ปญหาดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน พบวาหองเรียนไมถูกสุขลักษณะ เชน การระบาย
อากาศไมดี มีเสียงรบกวน มีปญหาอยูในระดับมาก ( = 3.76, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ตําราหรือ
เอกสารประกอบการเรียนมีเนื้อหายากอานไมเขาใจ ( = 3.55, S.D. = 0.52) และหองสมุดปดบริการ
เร็วเกินไปทําใหมีเวลาในการศึกษาคนควานอย ( = 3.22, S.D. = 0.61) สวนปญหาดานปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนในภาพรวม มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( = 2.99, S.D. = 0.55)
สรุปปญหาในภาพรวม ปญหาดานการเรียนของนักศึกษา มีปญหาอยูในระดับมาก ( = 3.63,
S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( = 3.40,
S.D. = 0.57) และดานการประเมินผลการเรียน ( = 3.40, S.D. = 0.59) สวนปญหาการเรียน
ในภาพรวม มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( = 3.17, S.D. = 0.56) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
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นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นวา มีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ที่ใชในชีวิตประจําวัน ในดานการเรียนของนักศึกษา ดานอาจารยผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานการประเมินผลการเรียน ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและภาพรวมมีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ โดยภาพรวมและทั้ง 5 ดาน พบวานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีคาคะแนนเฉลี่ยของระดับปญหามากกวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นวา ปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิต
ประจําวัน ในดานการเรียนของนักศึกษา ดานอาจารยผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานการประเมินผลการเรียน ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและภาพรวม มีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาระดับปญหาการเรียน โดยภาพรวมพบวานักศึกษาหญิงมีคาคะแนนเฉลี่ย
ของระดับปญหามากกวานักศึกษาชาย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสังคม มีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน ในดานการเรียน
ของนักศึกษา ดานอาจารยผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการประเมินผลการเรียน
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนจําแนกตาม ระดับการศึกษา เพศ และคณะ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีปญหาการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยภาพรวมแตละดานไมแตกตางกัน
ปญหาการเรียนพบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
สถิติที่ ใชในชีวิตประจําวันในภาพรวมแตละดานไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา
ด า นการประเมิ น ผลการเรี ย นเท า นั้ น ที่ นั ก ศึ ก ษาชายและนั ก ศึ ก ษาหญิ ง มี ป ญ หาแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งนักศึกษาหญิงมีปญหาการเรียนดานการประเมินผลการเรียนมากกวานักศึกษาชายปญหา
ดานการเรียนของนักศึกษา และดานอาจารยผูสอนไมแตกตางกัน สวนดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานการประเมินผลการเรียน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ในภาพรวมนักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิต
ประจําวัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
ในดานภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
ดานการประเมินผลการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

100 ปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิตทิ ่ีใชในชีวติ ประจําวันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่ว ๆ ไป และขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ ใช ในชีวิตประจําวัน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวันซํ้า มีสาเหตุสวนใหญ
มาจากสาเหตุอื่น รอยละ 79.57 รองลงมาคือ ตองการทําคะแนนใหสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 9.85 และ
ถอนวิชาเรียน รอยละ 5.63 สอบตกมีสวนนอยเพียงรอยละ 4.95
นักศึกษาที่ ไมชอบวิชาคณิตศาสตรเมื่อเรียนชั้น ม. 4 - 6 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.60
จํานวนนักศึกษาที่มีความรูสึกชอบหรือมีความรูสึกเฉย ๆ ตอวิชาคณิตศาสตรเมื่อเรียนชั้น ม. 4 - 6
มีสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก เมื่อมองในภาพรวมนักศึกษาที่รูสึกเฉย ๆ และไมชอบวิชาคณิตศาสตร
มีมากถึงรอยละ 84.50
นักศึกษามีความรูส กึ วาไมชอบวิชาคณิตศาสตรมากขึน้ คิดเปนรอยละ 61.97 ซึง่ เปนจํานวนทีม่ าก
สวนนักศึกษาที่ชอบวิชาคณิตศาสตรมากขึ้นมีเพียงรอยละ 10.57 เทานั้น
นักศึกษาสวนใหญรอยละ 66.90 ใชเวลาศึกษาวิชาคณิตศาสตรในมหาวิทยาลัยมากกวาที่ศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
นักศึกษาสวนใหญรอ ยละ 65.73 ทําแบบฝกหัดนอยกวา 80% ของแบบฝกหัดในเอกสารทีแ่ จกทัง้ หมด
สวนนักศึกษาที่ทําแบบฝกหัดมากกวา 80% มีเพียงรอยละ 7.04
นักศึกษาไดศกึ ษาคนควาจากตําราอืน่ ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีอ่ าจารยสอนมีมากทีส่ ดุ คิดเปน
รอยละ 54.22 สวนนักศึกษาที่ไมไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากที่อาจารยสอนโดยศึกษาเฉพาะเอกสารที่
แจกมีเปนจํานวนคอนขางมากคือรอยละ 35.91
นักศึกษาเขาเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิตทิ ่ใี ชในชีวติ ประจําวันตัง้ แต 80% ขึน้ ไป คิดเปนรอยละ
93.65 มีเพียงรอยละ 6.35 ที่เขาเรียนนอยกวา 80%
สาเหตุอันดับแรกที่ทําใหนักศึกษาไมเขาใจในบทเรียนมีสาเหตุมาจากความรูเดิมไมเพียงพอ
มีจํานวนมากคิดเปนรอยละ 45.66 และมีสาเหตุมาจากบทเรียนยากเกินไปนักศึกษาไมไดทําการบานและ
ทบทวนบทเรียน อาจารยอธิบายไมชัดเจน นักศึกษาไมตั้งใจเรียนไมมีสมาธิ นักศึกษาไมมีเวลาศึกษา
เพียงพอ ตามลําดับ
นักศึกษาใหความคิดเห็นวาเอกสารที่อาจารยใชประกอบการสอนทําใหเขาใจบทเรียนพอสมควร
มีจาํ นวนมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 68.30 มีเพียงรอยละ 5.65 ทีม่ คี วามคิดเห็นวาเปนเอกสารที่ไมดี ไมทาํ ให
เขาใจบทเรียนตาง ๆ ไดดีขึ้น
เมื่อนักศึกษามีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน นักศึกษาจะขอ
ความชวยเหลือจากเพื่อนสูงถึงรอยละ 88.06 สวนจํานวนนักศึกษาที่ขอความชวยเหลือจากอาจารย
นอยมากมีเพียงรอยละ 6.77 เทานั้น

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
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อภิปรายเหตุผลและขอเสนอแนะ
ปญหาดานการเรียน
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมนักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
มีปญหาการเรียนอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดให
ความชวยเหลือแกนกั ศึกษาในการทบทวนเนือ้ หา โดยจัดใหมกี ารสอนเสริม อีกทัง้ ขอสอบเกาก็เปนแนวทาง
ที่จะชวยใหนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทัศนีย ศิริวัฒน (ทัศนีย, 2533) ที่พบวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีปญหาการเรียนอยู ในระดับปานกลางเชนกัน เมื่อพิจารณาปญหาการเรียน
ดานตาง ๆ ในแตละดาน

ปญหาดานระดับการศึกษา

ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
มีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวันในภาพรวมและทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยเห็นวาอาจจะเปนเพราะนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีนน้ั โดยสวนรวมมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีด่ กี วานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(โสภัณ, 2524) และนาจะเปนเพราะวิทยาเขตกาฬสินธุ เปนมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ซึ่งจากขอมูลของ
งานสอบคัดเลือกพบวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
สวนใหญท่ไี ดรบั การคัดเลือกเขามาเลือกอันดับตัง้ แตชว งกลางถึงชวงลางสุดของอันดับที่ในการสอบเขาทัง้ หมด

ปญหาดานเพศ

ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงพบวา ในภาพรวม
ดานการเรียนของนักศึกษา ดานอาจารยผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปญ
 หาการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
แตดานการประเมินผลการเรียน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปญหาการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผลการวิจยั นีส้ อดคลองกับผลการวิจยั ของทัศนีย ศิรวิ ฒ
ั น (ทัศนีย, 2533)
ที่พบวานักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง มีปญหาดานการเรียนไมแตกตางกัน แต ไมสอดคลองกับ
สมใจ ทิณพงษ (สมใจ, 2512) พบวานักศึกษาชายมีปญหามากกวานักศึกษาหญิงเรื่องการเรียน และ
ไมสอดคลองกับสืบพงศ จินดาพล (สืบพงศ, 2533) ที่พบวานิสิตชายจะมีปญหาดานการเรียนมากกวา
นิสติ หญิง อาจจะเปนเพราะปจจัยทีจ่ ะสงผลตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิตทิ ่ีใชในชีวติ ประจําวันนัน้
โดยรวมนักศึกษาตางเพศกันไดรับการเอาใจใสโดยไมเลือกปฎิบัติเฉพาะนักศึกษาชายหรือนักศึกษาหญิง
จึงทําใหนกั ศึกษาตางเพศกันมีปญ
 หาการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิตทิ ่ใี ชในชีวติ ประจําวันไมแตกตางกัน
นักศึกษาทีเ่ รียนคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีสงั คม มีปญ
 หาการเรียน
คณิตศาสตรและสถิตทิ ่ีใชในชีวติ ประจําวันในภาพรวม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการประเมินผล
การเรียน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนปญหาดานการเรียนของนักศึกษาและดานอาจารยผูสอน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และเมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา ในภาพรวมดานกิจกรรมการเรียนการสอน

102 ปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิตทิ ่ีใชในชีวติ ประจําวันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

ดานการประเมินผลการเรียน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม
มีปญหาการเรียนมากกวานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สอดคลองกับทัศนีย ศิริวัฒน
(ทัศนีย, 2533) ที่พบวานักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีปญหาดานการเรียนแตกตางกัน

สภาพทั่ว ๆ ไป และขอเสนอแนะของนักศึกษาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ ใช
ในชีวิตประจําวัน

ปญหาการเรียนคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวันในดานอาจารยผูสอน มีระดับปญหา
อยูในอันดับสุดทาย นาจะแสดงใหเห็นวาดานอาจารยผสู อนสวนใหญเปนทีน่ า พอใจของนักศึกษา แตปญ
 หา
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับปญหาอยูในอันดับแรก
ซึ่งในการสอนคณิตศาสตรวิธีสอนมี
ความสําคัญมาก แมวาอาจารยผสู อนจะมีความรูในเนื้อหาวิชาอยางดี แตไมไดนําวิธีสอน เทคนิคการสอน
หรือกลวิธีที่เหมาะสมมาใช การเรียนการสอนคณิตศาสตรก็ยอมจะไมบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไว
เพราะการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนจะทําใหเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด จากขอเสนอแนะของ
นักศึกษาจํานวนหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นวา การสอนของอาจารยมีปญหาอยูบาง เชน อาจารยสอนเร็ว
อธิบายรวบรัด ไมเนนเนื้อหาที่สําคัญ ใหความชวยเหลือในการทําโจทยแบบฝกหัดนอย อีกทั้งปญหา
ดานการเรียนของนักศึกษาเอง
พบวานักศึกษาสวนใหญขาดความรูพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร
การทําแบบฝกหัดถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะเปนสวนประกอบที่สําคัญในการที่จะทําใหนักศึกษาเขาใจ
เนือ้ หาในบทเรียนตาง ๆ ไดดขี น้ึ ดวยเหตุผลทัง้ หมดนีจ้ งึ นาจะเปนสาเหตุทท่ี าํ ใหนกั ศึกษาเรียนวิชาคณิตศาสตร
และสถิติที่ใชในชีวิตประจําวันไดไมดีเทาที่ควร

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 อาจารยผูสอนควรสงเสริมใหนักศึกษามีความกลาในการถามปญหาเมื่อยังไมเขาใจ
1.2 มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการสอนซอมเสริม ทบทวนความรูพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร
แกนักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะไดมีความพรอมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
1.3 ในการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคของบทเรียน
นักศึกษากับ
อาจารยผูสอนควรจะรวมมือกัน เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหดีขึ้น
1.4 ควรจะมีการพิจารณาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป

2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่ม เชน ตัวแปรเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน ขนาดของ
กลุมผูเรียน และผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนตน ควรศึกษาปญหาดานอื่น ๆ เพิ่ม เชน
ปญหาดานหลักสูตรและดานวิธีการเรียน
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบปญหาการเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุกับนักศึกษาในวิทยาลัยเขตอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการเรียน
การสอน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนตอไป

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
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