
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1038 

การศึกษาปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพืน้ฐานของนักศึกษาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
A Study of North Bangkok College Students’ Problems in Elementary Mathematics Learning 

 
ปยะ บัณฑิตสกุลชัย1 

Piya Bandidsakunchai1 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัย   

นอรทกรุงเทพและเปรียบเทียบระดับปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษาโดยจําแนกตามตัว

แปรเพศและคณะ  โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิขนาด  123  คน  จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐาน  ในภาคการศึกษาที่  1/2552  และมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามขอมูลดาน

สวนตัวของนักศึกษา  ปญหาการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพและสภาพทั่วไปของนักศึกษาที่ผูวิจัยได

ทําการศึกษาและสรางขึ้นเอง  แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยหาคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของแบบสอบถามแตละรายการแลวนํามาประเมินระดับปญหา  และทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ย

ของระดับปญหาการเรียนของนักศึกษาเปนรายดานโดยจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใชการทดสอบที (t-test) กับ

ตัวแปรเพศ  และการทดสอบเอฟ (F-test) กับตัวแปรคณะ  เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคา

คะแนนเฉลี่ยของระดับปญหาการเรียนระหวางคณะแลวจะทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีการของ  Scheffe’s  

Multiple  Contrasts  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   ซึ่งปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 

1. ระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพอยูในระดับปาน

กลางคาเฉลี่ยเทากับ  2.60 

2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

3. นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางคณะเปนรายดานพบวา  นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีปญหาการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในดานการเรียนของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง

เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตรมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร

พื้นฐานในดานการเรียนของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

สําหรับขอเสนอแนะเพื่อทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ  นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะวา  อาจารย

ผูสอนควรอธิบายเนื้อหาในการเรียนแตละครั้งใหละเอียดและชัดเจนมากขึ้นและควรมีการจัดการเรียนการสอน

เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the level of problems of North Bangkok College 

students in elementary mathematics learning and to compare their problems according to the variables 

of sex and faculties.  The sample of this research, obtained by stratified random sampling, were 123 

undergraduate students at North Bangkok College who enrolled the elementary mathematics course at 

1/2552 academic year.  The research instrument was a questionnaire concerning personal information, 

North Bangkok College students in learning problems and an open-end questionnaire developed by the 

researcher.  The data was analyzed through by using mean and standard derivation.  The t-test and  

F-test were used to compare the statistical differences of sample groups and the Scheffe’s Multiple 

Contrasts Method was also used to test pair differences.  The findings of research were: 

 1. The level of problems in elementary mathematics learning of North Bangkok College 

students as a whole was medium which the average was 2.60. 

2. There were no statistically significant differences between the level of problems of male 

students and female students. 

3. There were no statistically significant differences among the level of problems of students 

from different faculties as a whole in and each components.  Except in the component of students’ 

learning was significant difference at the .05 level.  After test pair difference in students’ learning, we 

obtains that the student of business administration faculty and liberal art faculty was significant 

difference at the .05 level.  

The suggestions to learning more effective by the students were as follows: teachers should 

explain mathematics contents more clearly and should be teach in the supplement classroom. 
 
Keywords : Learning Problem, Elementary Mathematics and Undergraduate Student 

E-mail : bapiya@northbkk.ac.th, piya_band@hotmail.com 

 

คํานํา 
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการศึกษาในปจจุบัน  เนื่องดวยเปนวิชาที่มีสวน

สําคัญอยางยิ่งสําหรับความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สังคมและเศรษฐกิจดังที่ยุพิน  พิพิธ

กุล (2524 : 1)  กลาววา  ...คณิตศาสตรเปนวิชาที่สรางจิตใจมนุษย  ซึ่งเกี่ยวของกับความคิด  กระบวนการและ

เหตุผล  คณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบ  และเปนรากฐานของวิทยาการหลายสาขา  ความเจริญกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ  ลวนแลวแตอาศัยคณิตศาสตรทั้งนั้น... นอกจากนี้

คณิตศาสตรยังเปนวิชาที่ชวยพัฒนาผูเรียนในดานการใชเหตุผล  อีกทั้งยังชวยเสริมสรางความเจริญงอกงามของ

จิตใจและความรูสึกที่ละเอียดออนของผูเรียนอีกดวย  เนื่องจากคณิตศาสตรนั้นคลายกับวาเปนศิลปะท่ีสวยงาม

แขนงหนึ่ง 
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การศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพและประเทศชาติใหเจริญกาวหนา

ในดานตางๆ  ซึ่งปจจุบันจะเห็นไดชัดเจนจาก  ความเจริญกาวหนาในดานตางๆของประเทศนั้นขึ้นกับการศึกษา

ของคนในชาติและประเทศตางๆลวนเล็งเห็นความสําคัญและคุณคาของวิชาคณิตศาสตร  จากความสําคัญที่กลาว

มาขางตน  เห็นไดวาประเทศไทยไดกําหนดใหเรียนวิชาคณิตศาสตรในทุกระดับชั้น  โดยเริ่มตนใหเรียนตั้งแตระดับ

อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  สําหรับวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานนั้น  ในระดับอุดมศึกษาไดถือวาเปนวิชาที่อยูใน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาทุกคนจะตองเรียน  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดเปนผูมีความรูกวางขวาง  รูจักการใช

เหตุผลในการคิดวิเคราะห  อีกทั้งยังเปนพื้นฐานในการศึกษาในวิชาระดับสูงตอไป 

สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของวิทยาลัยนอรทกรุงเทพนั้น  หมวดวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดเปนผูดําเนินการเรียนการสอน  โดยกําหนดใหมีรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  

สําหรับนักศึกษาทั้ง  3  คณะ  ประกอบดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร  ซึ่ง

การเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวมีปญหาอยูหลายประการ  เชน  นักศึกษาสอบไมผานเปนจํานวนมาก  

นักศึกษาไมชอบเรียนคํานวณ  นักศึกษามีพื้นฐานไมเทากันและไมเพียงพอกอนเขาเรียนระดับอุดมศึกษา  นักศกึษา

มีความคิดในดานลบหรือเจตคติที่ไมดีในวิชาคณิตศาสตรมากอน  นักศึกษาแสดงวิธีการคํานวณไมถูกตอง  ทั้งนี้

เนื่องจากการทดสอบในระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรีสวนใหญเปนขอสอบชนิดเลือกตอบ  เปนตน  เพื่อเปนการยืนยัน

ปญหาตางๆที่เกิดดังกลาว  ผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะมีการสํารวจตรวจสอบระดับปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  โดยไดตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 

1. ปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักศึกษาในแตละคณะมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

โดยจะนําผลการวิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวใหมีประสิทธิภาพขึ้นและตรงตาม

ความตองการของนักศึกษาเพื่อจะไดเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอรทกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาในภาคการศึกษาที่  1/2552  จํานวนทั้งส้ิน  228  คน  แบงเปนนักศึกษาชายจํานวน  76  คน  และนักศึกษา

หญิงจํานวน  152  คน  โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิไดกลุมตัวอยางขนาด  123  คน  เปนนักศึกษาชาย  39  

คน  และนักศึกษาหญิง  84  คน ประกอบดวยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน  30  คน  คณะ

บริหารธุรกิจจํานวน  59  คน  และคณะศิลปศาสตรจํานวน  34  คน  โดยใชเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร  ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1 

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของนักศึกษาที่ใชเปนตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ และคณะ  ตอนที่ 2 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) แตละขอมีคําตอบใหเลือก 5 คําตอบ คือ นอยที่สุด 
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นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยกําหนดคาคะแนน และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ

นักศึกษาแบบปลายปดและแบบปลายเปดที่ใหเติมความเห็นอยางอิสระ   ซึ่งเครื่องมือที่สรางขึ้นไดผานการ

พิจารณาตรวจสอบและแกไขจากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน  กอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริง  ผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถามไปใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานเทากับ  0.877  จึงนําเครื่องไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดบัขั้นตอนดังนี้ 

1. คํานวณความถี่เกี่ยวกับรายการขอคําถามของแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่เปนรายละเอียดสวนตัวของ

นักศึกษา แลวนํามาคํานวณหาคารอยละจากจํานวนขอมูลทั้งหมด 

2. หาคาสถิติพื้นฐานของสภาพปญหาทางดานการเรียนและตัวแปรอิสระที่ทําการศึกษาโดยหาคาคะแนน

เฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามแตละรายการ แลวนํามาประเมินระดับปญหา โดยใชเกณฑ

ของจอหน  ดับบลิว  เบสท (John  W.  Best : 1978) ดังนี้  1.00-1.49  คือ  ระดับปญหานอยที่สุด    1.51-2.50  คือ  

ระดับปญหานอย   2.51-3.50   คือ  ระดับปญหาปานกลาง  3.51-4.50 คือ  ระดับปญหามาก  และ  4.51-5.00  

คือ  ระดับปญหามากที่สุด 

3. ทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ย ของระดับปญหาการเรียนของนักศึกษาเปนรายดาน 

จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใชการทดสอบที (t-test) กับตัวแปรเพศ และใชการทดสอบเอฟ (F-test) กับตัวแปร

คณะ  และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาคะแนนเฉลี่ย ของระดับปญหาการเรียนระหวาง

คณะจะทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีการของ  Scheffe’s  Multiple  Contrasts 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ระดบัปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 
ผลการวิเคราะหระดับปญหาเปนรายดานดังตาราง  1  พบวาโดยภาพรวมแลวนักศึกษาคิดวา  ระดับ

ปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพอยูในระดับปานกลาง  คือมี

คาเฉลี่ยเทากับ  2.60  และเห็นวา  ระดับปญหาดานการเรียนของนักศึกษามีคาเฉลี่ยของระดับปญหามากที่สุด  แต

ดานอาจารยผูสอนอยูในระดับนอยที่สุด   
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ตาราง  1 ตารางแสดงคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายดานของระดับปญหาการเรียนวิชา

 คณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 

สถิต ิ
ปญหาการเรยีน 

X  . .S D  
ระดับปญหา 

ดานการเรียนของนักศึกษา 3.01 .637 ปานกลาง 

ดานอาจารยผูสอน 1.85 .575 นอย 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 2.57 .637 ปานกลาง 

ดานการประเมินผลการเรียน 2.73 .618 ปานกลาง 

ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 2.70 .669 ปานกลาง 

รวม 2.60 .419 ปานกลาง 

 
2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานตามตัวแปรเพศ 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานตามตัวแปรเพศดังตาราง  2  

พบวา  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 
 

ตาราง  2  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานตามตัวแปรเพศ   

 
ชาย หญิง 

ปญหาการเรยีน 
X  . .S D  X  . .S D  

t 

ดานการเรียนของนักศึกษา 2.86 .670 3.08 .613 -1.768 

ดานอาจารยผูสอน 1.84 .605 1.86 .565 -.133 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 2.58 .548 2.57 .678 .015 

ดานการประเมินผลการเรียน 2.75 .601 2.73 .629 .150 

ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 2.67 .660 2.71 .676 -.348 

รวม 2.56 .428 2.62 .417 -.757 

 
3.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานตามตัวแปรคณะ 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานตามตัวแปรคณะดังตาราง  3  

พบวา  นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ   และจะเห็นไดวา  นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในดานการเรียนของ

นักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง  3   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของตามตัวแปรคณะ 
 

ปญหาการเรยีน แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ดานการเรียนของ

นักศึกษา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

120 

122 

2.801 

46.755 

49.557 

1.401 

.390 3.595* 

ดานอาจารยผูสอน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

120 

122 

.982 

39.481 

40.463 

.491 

.329 1.492 

ดานกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

120 

122 

.372 

49.259 

49.631 

.186 

.410 .453 

ดานการประเมินผล 

การเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

120 

122 

.534 

46.085 

46.619 

.267 

.384 .695 

ดานปจจัยสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

120 

122 

.941 

53.684 

54.625 

.471 

.447 1.052 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

120 

122 

.272 

21.246 

21.518 

.136 

.177 .769 

 
4.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูปญหาดานการเรียนของนักศึกษาตามตัวแปรคณะ 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูปญหาดานการเรียนของนักศึกษาตามตัวแปรคณะดังตารางที่  4   

พบวานักศึกษาที่เรียนคณะบริหารธุรกิจและนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมีปญหาดานการเรียนของนักศึกษาแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตาราง  4 ทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของระดับปญหาดานการเรียนของนักศึกษาที่เรียนคณะ

 ตางกัน 
 

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร 

 X  2.91 2.92 3.25 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.91  -.00494 -.34069 

บริหารธุรกิจ 2.92   -.33574* 

ศิลปศาสตร 3.25    
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5. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วๆไปขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเพือ่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วๆไปและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอการเรียนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐาน  พบวา  นักศึกษาสวนใหญกอนเขามาเรียนวิชาคณิตศาสตรมีความรูสึกไมชอบเรียนวิชา

คณิตศาสตรแตเมื่อไดเขามาเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานที่วิทยาลัยนอรทกรุงเทพแลว  นักศึกษาสวนใหญชอบ

เรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น  แตนักศึกษาสวนใหญใชเวลาในการทบทวนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานเทาเดิม

และเมื่อนักศึกษามีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานแลว  บุคคลที่นักศึกษาจะไปขอคําปรึกษามากที่สุด

สองอันดับแรก  คือ  เพื่อน  และอาจารยผูสอน  ตามลําดับ  นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพื่อใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  คือ  อาจารยผูสอนควรจะอธิบายเนื้อหาในการเรียนแตละครั้งใหละเอียดและชัดเจนมากขึ้น

และควรมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน 
 

อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
ระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพอยูในระดับปานกลาง

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ผลที่ไดอาจเกิดจากการที่วิทยาลัยไดมีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใน

เร่ืองการเรียน  เชน  มีเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ชัดเจน  วิทยาลัยมีนโยบายในการเช็คชื่อในการเขาเรียน

ทุกครั้ง  มีการแบงคาบเรียนออกเปนสัปดาหละ  2  คร้ัง  อาจารยผูสอนมีการแจกประมวลรายวิชา  และแจงให

นักศึกษาไดทราบเกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนนตางๆ ที่ชัดเจน  มีการใหเวลาในชั้นเรียนเพื่อทําแบบฝกหัดและ

กําหนดใหมีการทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมมาสงทุกสัปดาห  ตลอดจนทางอาจารยผูสอนในรายวิชาคณิตศาสตรไดให

เวลานอกชั้นเรียนแกนักศึกษาเพื่อสอบถามปญหา  จึงทําใหระดับปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา

ดังกลาวอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมภพ   ลํ่าวัฒนพร (2544)  ที่พบวา  ระดับปญหาการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณอยูในระดับปานกลาง  งานวิจัยของสมบัติ  หมัดสะอิ

(2544)  ที่พบวาระดับปญหาทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสงขลาโดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปาน

กลาง  และงานวิจัยของทัศนีย   ศิริวัฒน (2533)  ที่พบวาระดับปญหาการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหงอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

เมื่อวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร  พบวา  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีปญหา

การเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานไมแตกตางกัน  และนักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีปญหาการเรียนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่ผูวิจัยเห็นวา ดวยวิทยาลัยนอรทกรุงเทพเปน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ดังนั้นนักศึกษาท่ีเรียนในแตละคณะจึงเกิดจากการที่นักศึกษาตองการเรียนในสาขาวิชา

ที่ตนเองสนใจ  จึงทําใหในแตละคณะนั้นมีนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีความสามารถที่หลากหลายแตกตาง

กันจึงทําใหปญหาในการเรียนของตัวแปรแตละตัวไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมภพ  ลํ่าวัฒนพร (2544)  ที่

พบวา  ระดับปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนิสิตชายและนิสิตหญิงไมแตกตางกัน  แตขัดแยงกับ

ผลงานวิจัยในสวนของนิสิตตางคณะกันมีระดับปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในเปนรายคูในปญหาดานดังกลาว  พบวา  นักศึกษาที่เรียนคณะ

บริหารธุรกิจและนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมีปญหาดานการเรียนของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  โดยที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้  อาจเนื่องดวยมาจากวานักศึกษาท่ีเรียนในคณะศิลปศาสตรโดย
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สวนใหญนั้นจะเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเนนทางดานภาษาและสังคมศึกษาเปนหลักจึงทําให

นักศึกษามีปญหาทางการเรียนคณิตศาสตรในดานสวนตัวมากกวาคณะบริหารธุรกิจ  สวนการที่นักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีปญหาดานการเรียนของนักศึกษาไมแตกตางกันอาจเปนผล

มาจากนักศึกษาที่เรียนโดยสวนใหญจะเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเนนวิชาคณิตศาสตรและนักศึกษา

อาจเห็นวาวิชาคณิตศาสตรมีความสําคัญในการนําไปใชในวิชาเฉพาะดานของตนเองในชั้นปตอๆไปเชนเดียวกันซึ่ง

สอดคลองทัศนีย ศิริวัฒน  ( 2533 : 54) ที่วา  เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวาปญหาดานการเรียนของ

นักศึกษาคณะแตกตางกันมีปญหาทางการเรียนแตกตางกัน 

 ขอเสนอแนะในงานวิจัยนี้  สําหรับในการเรียนการสอนอาจารยผูสอนควรจัดใหมีการทดสอบกอนการเรียน 

(pre - test) ในการเรียนการสอนแตละครั้งเพื่อกระตุนใหนักศึกษาไดมีการอานหนังสือหรือคนควาหาความรูมา

ลวงหนากอนการเรียนในครั้งตอไป  และ  เนื่องจากวานักศึกษามีปญหาในการทําขอสอบแบบแสดงวิธีทํา  อาจารย

ผูสอนควรยกตัวอยางใหนักศึกษาแบบแสดงวิธีทําใหมากขึ้น เพื่อเปนการใหแนวทางแกนักศึกษาในการทํา

แบบฝกหัดที่เปนแบบแสดงวิธีทํา  และใหการบานในสวนของการแสดงวิธีทํามากขึ้น  สําหรับปญหาเกี่ยวกับ

นักศึกษาขาดการศึกษาคนควาในหัวขอที่ตนเองที่ตนเองไมเขาใจ  อาจารยผูสอนควรมีการทดสอบความรูพื้นฐาน

และความรูในการเรียนแตละครั้งแบบสม่ําเสมอเพื่อที่จะไดทราบวานักศึกษาแตละคนมีปญหาในเรื่องใด  แลว

มอบหมายใหนักศึกษาไปคนควาเพื่อทํางานมาสงเพิ่มเติมในสวนที่เปนปญหา  ในประการสุดทายทางวิทยาลัย

ความจัดใหมีการสอนเสริมเปนระยะ  โดยในการสอนเสริมแตละคร้ังอาจจะทําการสอนเปนกลุมเล็กๆ โดยมีเพื่อน

หรือรุนพี่คอยใหคําแนะนํา  หรืออาจจัดการสอนเปนชั้นเรียนใหญซึ่งเปนการสอนเสริมในสวนที่นักศึกษาสวนใหญ

เปนปญหาโดยอาจารยผูสอน  และสําหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งตอไป  ควรมีการศึกษาระดับ

ปญหาในดานอื่นๆที่อาจจะสงผลใหเกิดปญหาใหการเรียนในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  เชน  ดานสภาพเศรษฐกิจ

ของตัวนักศึกษา  ดานสภาพแวดลอมในหองเรียนและสถานศึกษา  ดานผูบริหารในระดับตางๆ    เปนตน  และควร

เปรียบเทียบระดับปญหาในตัวแปรอื่นๆ  เชน  สาขาวิชา  ระดับชั้นปของนักศึกษา  เปนตน  วาระดับปญหาในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษาดังกลาวเปนอยางไร  เพื่อชวยอธิบายผลงานวิจัยครั้งนี้ใหชัดเจนมากขึ้น  

และอาจศึกษาระดับปญหาในวิชาอื่นๆโดยใชขอคําถามเดิม  เชน  วิชาภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  เปนตน 
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