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ภาควชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

ภาคการศึกษา 1/2551 



คํานํา 

 
รายงานผลการวิจยัในชั�นเรียนเรื�อง การแก้ปัญหาด้านทักษะพื�นฐานการคดิคาํนวณของ

นักศึกษาวศิวกรรมศาสตร์  เป็นงานวจิยัที�ดาํเนินการในระหว่างการฝึกอบรมเรื�อง การทําวจิยัในชั�น

เรียน ซึ�งจดัโดยกองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ในช่วงภาคการศกึษาที� 1/2551 ซึ�งแลว้

เสร็จสมบูรณ์ตอนสิ�นสุดภาคการศกึษาเดียวกนั และผลงานวิจยันี� ไดถ้กูนาํเสนอในช่วงทา้ยของการ

ฝึกอบรมเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ผูท้าํวิจยัจึงขอขอบคุณ รศ.อุเทน ปัญโญ และ รศ.ดร.เกยีรตสุิดา ศรีสุข 

วิทยากรผูใ้หค้วามรู้ในการทาํวิจยัในชั�นเรียนไว ้ณ โอกาสนี�   

งานวิจยันี�สาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่งดียิ�งของนกัศกึษาสาขาวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร ชั�นปีที� 1 (รหสั 51) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  ซึ�ง

ผูท้าํวิจยัขอขอบคุณนกัศกึษาทุกคนที�ใหข้อ้มลูอยา่งตรงไปตรงมา และจะไดน้าํผลงานวิจยันี� ไปใช้

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชา วก 100 ความรู้เบื�องตน้ทางวิศวกรรม ใหเ้กิดผลสมัฤทธิ�

ยิ�งขึ�นในปีการศึกษาต่อๆไป 

 

 

ผศ.สุพจน์ เอี�ยงกุญชร 

   31 มกราคม 2552 
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รายงานผลการวิจยั 

 
เรื�อง: การแก้ปัญหาด้านทักษะพื �นฐานการคดิคาํนวณของนักศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้วจิัย: นายสุพจน์ เอี �ยงกุญชร 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

 

----------------------------------- 
 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

เนื�องจากนกัศกึษาในหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วศ.บ.)ของคณะวิศวกรรม

และอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ มีจํานวนน้อยมาก (ไมถ่ึงร้อยละ 50) ที�

สามารถสําเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของหลกัสตูร (4 ปี) ได้ นกัศกึษาบางสว่นต้อง

ย้ายสาขา ย้ายคณะ และถกูให้ออกเนื�องจากผลการเรียนตํ�ากวา่เกณฑ์ที�มหาวิทยาลยั

กําหนด 

ปัญหาดงักลา่วได้ถกูยกขึ �นมาพิจารณาในคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร และ

คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสตูรพบวา่ การที�นกัศกึษาไมส่ามารถสําเร็จการศกึษาได้ตาม

กําหนดเวลาของหลกัสตูรนั �น สว่นหนึ�งเป็นผลอนัเนื�องมาจากนกัศกึษาสว่นใหญ่มีผลการ

เรียนอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างตํ�าในวชิาที�ต้องเน้นการคํานวณ อาทิเช่น Mathematics, 

Physics, Static, Dynamics และ Mechanics เป็นต้น คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสตูร

จึงได้กําหนดให้เปิดวิชา วก 100 ความรู้เบื �องต้นทางวิศวกรรม จํานวน 1 หน่วยกิต เป็น

วิชาบงัคบัสําหรบันกัศกึษาชั �นปีที� 1 ในภาคเรียนที� 1 และกําหนดให้มหีวัข้อเรื�อง พื �นฐาน

การคาํนวณ เป็นหวัข้อหนึ�งบรรจไุว้ในเนื �อหาของวิชานี � โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี � 

1. เพื�อให้นกัศกึษาสามารถคิดและคํานวณหาคา่ตา่งๆที�เป็นพื �นฐานทาง

คณิตศาสตร์ได้ 

2. เพื�อให้นกัศกึษามีความพร้อมที�ดใีนการศกึษาวชิาแกนตามหลกัสตูร

วิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้วิจยัเป็นผู้รับผิดชอบสอนวิชาดงักลา่วมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว และได้พยายาม

ปรับปรุงวิธีการสอนเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของวิชานี �มาโดยตลอด แตจ่ากการสงัเกต

จํานวนนกัศกึษาที�สําเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของหลกัสตูรยงัไมเ่ป็นที�น่าพอใจ 
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วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื�อพฒันาทกัษะด้านการคิดคํานวณของนกัศกึษาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์  

ชั �นปีที� 1 ในวิชา วก 100 ความรู้เบื �องต้นทางวิศวกรรม โดยใช้ชดุแบบฝึกหดัทาง

คณิตศาสตร์ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
(1) ขอบเขตของประชากร 

นกัศกึษาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์ ชั �นปีที� 1 ในวิชา วก 100 ความรู้เบื �องต้นทาง

วิศวกรรม จํานวน 113 คน 

(2) ขอบเขตของเนื �อหา 

ศกึษาเฉพาะพฒันาการด้านการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ขั �นพื �นฐาน(ระดบั

มธัยมปลาย)ที�จําเป็นต้องใช้ในการเรียนตามหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์ ชั �นปีที� 2 เท่านั �น 

 
สมมุติฐานงานวจิยั 

นกัศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 สามารถทําคะแนนสอบได้ไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 60  

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

นกัศกึษาในหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วศ.บ.)ของคณะวิศวกรรมและ

อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ สามารถสําเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของ

หลกัสตูร(4 ปี)มีสดัสว่นเพิ�มมากขึ �น  

 
สรุปสาระสาํคัญจากเอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

วิชา วก 100 ความรู้เบื �องต้นทางวิศวกรรม จํานวน 1 หน่วยกิต เป็นวิชาบงัคบัใน

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์ ของคณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

ซึ�งกําหนดให้นกัศกึษาชั �นปีที� 1 ลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี � 

1. เพื�อให้นกัศกึษารู้และเข้าใจขอบเขตของงานด้านวศิวกรรม 

2. เพื�อให้นกัศกึษามีความพร้อมในการศกึษาตามหลกัสตูรที�เข้ามาศกึษา 

3. เพื�อให้นกัศกึษาได้เตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นวิศวกรที�ดีและมี

คณุภาพ 

4. เพื�อให้นกัศกึษามีความมุง่มั�นในการพฒันางานวิศวกรรมในสาขาที�ศกึษา 

5. เพื�อให้นกัศกึษาพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นบณัฑิตที�มคีณุธรรมจริยธรรม 
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สําหรับเนื �อหาในสว่นของหวัข้อเรื�องพื �นฐานการคํานวณ ซึ�งกําหนดนํ �าหนกัไว้ที�

ร้อยละ 10 จะเน้นในเรื�องของการคํานวณคา่ทางคณิตศาสตร์เกี�ยวกบั ตรีโกณ เลขฐาน 

และเลขกําลงั ซึ�งเป็นเนื �อหาสําคญัที�นกัศกึษาจะต้องใช้ในการเรียนวชิาบงัคบัในชั �นปีที� 2 

โดยเน้นให้นกัศกึษารับรู้จดุออ่นหรือข้อบกพร่องของตนเอง และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 
แผนการดําเนินงานและวธีิการดําเนินการวจิัย 

(1) กลุ่มเป้าหมาย 

ศกึษาจากประชากรซึ�งเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์ ชั �นปีที� 1 ในวิชา 

วก 100 ความรู้เบื �องต้นทางวิศวกรรม จํานวน 113 คน(นกัศกึษาทั �งชั �น) 

(2) เครื�องมือ 

 ชดุแบบฝึกหดัทางคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเฉพาะเนื �อหาที�

ต้องใช้เป็นพื �นฐานในการเรียนวิชาแกนของหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ตรีโกณ เลข

ฐาน และเลขกําลงั จํานวน 20 ข้อ 

 ชดุทดสอบความสามารถด้านการคดิคํานวณทางคณิตศาสตร์ระดบัเดยีวกบัชดุ

แบบฝึกหดั(ข้อสอบ midterm) และชดุแบบสอบถามด้านพฒันาการ(การเรียนการสอน) 

(3) ขั �นตอนการดาํเนินการวจิยั 

 ให้นกัศกึษาทําชดุแบบฝึกหดัด้วยตนเองในชั �นเรียน และร่วมกนัเฉลยคําตอบบน

กระดานหน้าห้อง 

ผู้สอนบรรยายให้นกัศกึษาเหน็ถึงความจําเป็นและความสาํคญัของการคํานวณ

ทางคณิตศาสตร์ ซึ�งมีผลตอ่การเรียนการสอนทางวิศวกรรมและอาชีพวิศวกร ชี �จดุออ่น

และข้อบกพร่องของนกัศกึษา และชี �แนะให้นกัศกึษาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 

 ให้นกัศกึษาทําแบบทดสอบความสามารถด้านการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์

(ข้อสอบ midterm) และให้นกัศกึษาตอบแบบสอบถามด้านพฒันาการ(การเรียนการสอน) 

(4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตรวจและรวมคะแนนผลสอบในสว่นของการคํานวณทางคณิตศาสตร์  

และแจกแจงความถี�จากแบบสอบถาม(ภาคผนวก) 

(5) วธีิวเิคราะห์และสถติิที�ใช้ 

 วิเคราะห์ผลด้วยคา่ความถี� คา่ร้อยละ และสถิตเิชิงพรรณนา 

      
      ผลการวจิัย 

ผลการประเมินความสามารถในการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ของนกัศกึษาที�

ผา่นการเรียนในหวัข้อ พื �นฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร์ พบวา่ มีนกัศกึษาได้คะแนน
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จากแบบทดสอบ(ข้อสอบ midterm)ตามเกณฑ์ที�กําหนด(ร้อยละ 60) จํานวน 61 รายจาก

ทั �งหมด 113 รายหรือร้อยละ 53.98 เท่านั �น 

ผลการวิจยันี �ชี �ให้เห็นวา่ วิธีการสอนยงัไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายของ

สมมตุิฐานที�ตั �งไว้คือ มีจํานวนนกัศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 สามารถทําคะแนนสอบได้

ไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 60  

แตอ่ย่างไรก็ดี จากผลการสํารวจพฒันาการของนกัศกึษาด้วยแบบสอบถาม

พบวา่ วิธีการสอนในหวัข้อดงักลา่ว มีผลทําให้นกัศกึษามีพฒันาการด้านการคิดคํานวณ

ทางคณิตศาสตร์ดีขึ �นร้อยละ 52.78 ซึ�งการประเมินตนเองของนกัศกึษาเชน่นี �คอ่นข้าง

สอดคล้องกบัผลการทดสอบดงักลา่ว เพราะการสอนมุง่เน้นการกระตุ้นให้นกัศกึษาหาทาง

ปรับปรุงตนเองด้วยวิธีการตา่งๆ โดยเฉพาะการทบทวนความรู้เดิมด้วยตนเองและการให้

เพื�อนช่วยสอนให้ นกัศกึษายงัมีความเห็นวา่ วิธีการสอนดงักลา่วมีความเหมาะสมดีแล้ว

ถึงร้อยละ 81.48 อีกด้วย และจากผลการสํารวจทําให้ทราบวา่ นกัศกึษามีข้อด้อยด้าน

คณิตศาสตร์มากในเรื�องของตรีโกณ เลขฐาน และเลขกําลงั คิดเป็นร้อยละ 59.26, 37.04 

และ 14.81 ตามลําดบั 

 นอกจากนี � ผลการสํารวจด้านพฒันาการของนกัศกึษาตามแบบสอบถามยงัทํา

ให้ทราบด้วยวา่ จํานวนนกัศกึษาที�มีความเชื�อมั�นวา่ ตนเองมีความเหมาะสมที�จะเรียนใน

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตตอ่ไป มเีพียงร้อยละ 46.30 เท่านั �น ซึ�งสอดคล้องกบัผล

การสํารวจที�ผู้สอนเคยจดัทํามาก่อนหน้านี � และการสงัเกตจากประสบการณ์ที�ผา่นมาของ

ผู้สอนอีกหลายท่านที�มีความเห็นวา่ มนีกัศกึษาชั �นปีที� 1 ไมถ่ึงร้อยละ 50 ที�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมกบัการเรียนในหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์  

 

     ข้อเสนอแนะ 

1.  การให้นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัเพิ�มมากขึ �น หรือสอนเสริมในบางหวัข้อที�เป็น

ความต้องการของนกัศกึษา (มีนกัศกึษาจํานวน 14 รายต้องการให้ช่วยสอนวิธีการ

คํานวณและอยากได้แบบฝึกหดัเพิ�มอีก) น่าจะช่วยยกระดบัให้นกัศกึษามีทกัษะด้านการ

คิดคํานวณทางคณิตศาสตร์สงูขึ �นได้ โดยเฉพาะเรื�องตรีโกณและเลขฐาน 

2.  ควรต้องมีการปรับปรุงระบบการคดัเลือกผู้สมคัรเข้าศกึษาใหม ่ เพราะมนีกัศกึษา

จํานวน 3 คนยอมรับวา่ ตนไมเ่หมาะสมที�จะเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีนกัศกึษาอีก

จํานวนมาก(ร้อยละ 50.92)ที�ยงัไมแ่น่ใจวา่ ตนเองมีความเหมาะสมตอ่การเรียนทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์หรือไม ่?   
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ภาคผนวก 
 

สรุปแบบสอบถามจากผู้ เรียน 
 

1. แบบฝึกหดัเรื�องพื �นฐานการคํานวณช่วยให้ผู้ เรียนมีพฒันาการ 

1.1 ดีขึ �น  57 ราย (52.78 %) 

1.2 ไมด่ีขึ �น 51 ราย (47.22 %) 

2. เรื�องที�เป็นปัญหาสําคญัในการคํานวณของผู้เรียนคือ 

ก. เลขกําลงั(Power)   16 ราย (14.81 %)  

ข. เลขฐาน(Logarithm)  40 ราย (37.04 %) 

ค. ตรีโกณ(Trigonometry) 64 ราย (59.26 %) 

ง. ทกุเรื�อง    6  ราย ( 5.55 %) 

3. วิธีการพฒันาตนเองก่อนสอบ(midterm) 

ก. ให้รุ่นพี�ติว    6 ราย (5.55 %) 

ข. ให้เพื�อนสอน  38 ราย (35.19 %) 

ค. ทบทวนด้วยตนเอง 64 ราย (59.26 %) 

ง. ยงัไมไ่ด้ทําอะไร   0 ราย (0.00 %) 

4. วิธีการสอนในหวัข้อพื �นฐานการคํานวณเหมาะสมหรือไม ่

ก. ไม ่    4 ราย (3.74 %) 

ข. เหมาะสม 88 ราย (81.48 %) 

ค. ยงัไมแ่น่ใจ 16 ราย (14.81 %) 

5. ตนเองมีความเหมาะสมที�จะเรียนวิศวฯอยู่หรือไม ่

ก. ไม ่    3 ราย (2.78 %) 

ข. เหมาะสม 50 ราย (46.30 %) 

ค. ยงัไมแ่น่ใจ 55 ราย (50.29 %) 

 

ข้อเสนอแนะ   

มีจํานวนทั �งสิ �น 30 ราย(27.78 %) 

14 ราย(12.96 %) ต้องการให้สอนวิธีการคํานวณและมีแบบฝึกหดัเพิ�มมากขึ �น  

5 ราย(4.63 %) ให้ความเหน็วา่วิชานี �ดี มคีวามสําคญั และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน  

มีข้อเสนอแนะอื�นๆ อีก 9 ราย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั: ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 ประวติัการศึกษา:  

ปีที�จบ

การศึกษา 

ระดบั

ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

2537 ตรี วท.บ.

(เกษตรศาสตร์) 

เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

ไทย 

2541 โท วท.ม.

(เกษตรศาสตร์) 

ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ 

ไทย 

2544 เอก - - - - 

 


