รายงานการวิจยั
เรื่ อง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

โดย

นางสาวอรอุมา เมธาเกษร

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
งบประมาณผลประโยชน์ ประจาปี 2553

ก
หัวเรื่ องการวิจัย

: ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

ผู้วจิ ัย

: นางสาวอรอุมา เมธาเกษร

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ ศึกษาปั ญหาการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ด้านเนื้ อหาในหลักสู ตร วิธีการสอนทั้งด้านทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิ และการวัดผลการประเมินผล ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามให้ กลุ่มนักศึกษา จานวน 104
คน การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ คื อ ค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ค่ าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับหลักสู ตร มีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง ส่ วนปั ญหาด้านอื่นอยูใ่ นระดับน้อย
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Abstract
The research was studied problems on teaching and learning Applied Physics 2
of students on high vocational certificate level that concerning the following aspect : the
implementation and curriculum , teaching aid and evaluation. Researcher gave
questionnaires to 104 students in Rajamangala University of Technology Lanna Northern
Campus. The data based on it were analyzed by statistic method as mean of percentage,
arithmetic mean and standard deviation. Research results was found that the main problems
is curriculum that occur at a moderate level. The other problems occur at low level.
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เล่ มนี้ สาเร็ จลงได้ด้วยความกรุ ณาและความช่ วยเหลื ออย่างดี ย่ิงจากอาจารย์
ผูส้ อนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 และความร่ วมมือจากนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ที่เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ภาคพายัพ
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อย่างสู งแด่ทุกท่านที่มิได้กล่าวนามในที่น้ ี ที่มีส่วนช่วยสนับสนุ นการวิจยั ครั้งนี้ ให้สาเร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี

อรอุมา เมธาเกษร
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คาสาคัญ
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำทีท่ ำกำรวิจัย
ฟิ สิ กส์ เป็ นวิ ท ยาศาสตร์ แ ขนงหนึ่ งที่ ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องสิ่ งไม่ มี ชี วิ ต ซึ่ งได้ แ ก่
การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพและปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นรอบตัว การค้นคว้าหาความรู ้ ทาง
ฟิ สิ กส์ทาได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุ ปประเด็น ทฤษฎี
หลักการหรื อกฎ ความรู ้เหล่านี้ สามารถนาไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์ ธรรมชาติเพื่อทานายสิ่ งที่อาจ
เกิ ดขึ้นในอนาคต และความรู ้ น้ ี สามารถนาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการแสวงหาความรู ้ ใหม่เพิ่มเติ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์
นอกจากนั้น วิชาฟิ สิ กส์ เป็ นวิชาที่สาคัญสายหนึ่ งของวิทยาศาสตร์ และจัดว่าเป็ นพื้นฐานที่
ส าคัญ ของวิ ท ยาศาสตร์ ท้ งั ปวง และยัง เป็ นฐานความรู ้ ให้ ส าหรั บ หลายสาขาวิ ช า เห็ น ได้จ าก
หลากหลายสาขาที่ ตอ้ งเรี ยนฟิ สิ กส์ ในการพัฒนาทางเทคโนโลยีจะไปไม่ได้ไกล ถ้าขาดความรู ้
พื้นฐานทางฟิ สิ กส์ นับเป็ นหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
ฟิ สิ กส์ ประยุกต์ (Applied Physics) คือการนาความรู ้ พ้ืนฐานในวิชาฟิ สิ กส์ เพื่อนาไปใช้ใน
การทางานจริ ง หรื อ การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งจะมีบทบาทอย่างมากในบางคณะโดยเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉะนั้น นักศึกษาที่ศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ ในวิชาฟิ สิ กส์ น้ ี และจะต้องรู ้ จกั นากฏ ทฤษฎี และคุ ณสมบัติต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างถูกต้อง การศึกษาฟิ สิ กส์จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
แต่ฟิสิ กส์ เป็ นวิชาที่ ยากต่อการเข้าใจ ทาให้นกั ศึกษาจานวนไม่น้อยทาข้อสอบไม่ได้ อาจ
เป็ นเพราะนักศึกษาขาดทักษะ และไม่ได้สนใจฟิ สิ กส์ ซ่ ึ งเป็ นพื้นฐานทางวิศวกรรมเท่าใด ดังนั้น
การที่ นัก ศึ ก ษาจะเรี ยนรู ้ ฟิ สิ ก ส์ ได้ดีน้ ัน ต้องพยายามเข้าใจหลักการฟิ สิ ก ส์ เพื่ อใช้ในการต่ อยอด
ความรู ้ต่อไปในสาขาวิชาเฉพาะ
เหตุผลดังกล่าวทาให้การเรี ยนการสอนฟิ สิ กส์ พ้ืนฐานมีปัญหาที่สาคัญๆ อยู่สามประการ
ได้แก่ นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการฟิ สิ กส์ , นักศึกษาไม่สามารถเชื่ อมโยงความรู ้ฟิสิ กส์ กบั
ความรู ้ ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองได้ , ข้อสอบที่ ใช้วดั และประเมิ นผลในแต่ละปี มี มาตรฐาน
ต่างกัน แต่มีนกั เรี ยนจานวนไม่นอ้ ยที่สอบวิชาฟิ สิ กส์ได้คะแนนอยูใ่ นขั้นดี
จากปั ญหาและผลกระทบดังกล่ าว คณะนักวิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาส ารวจความ
คิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนในวิชาฟิ สิ กส์ ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็ นต้องทาวิจยั เรื่ องนี้เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข พัฒนาการเรี ยนการสอนในวิชาฟิ สิ กส์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อส ารวจความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั ญหาทางด้านการเรี ยนในวิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
2. เพื่ อหาแนวทางในการแก้ปั ญ หาการเรี ย นในวิช าฟิ สิ ก ส์ ป ระยุกต์ 2 ของนัก ศึ กษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
 เนื้อหา ปั ญหาด้านการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2
 ข้อมูลส่ วนบุคคล
 พื้นฐานทางการศึกษา
 เนื้อหาในหลักสู ตร
 วัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
 การวัดผลประเมินผล
 แนวทางการแก้ปัญหา
ประชำกร
 นัก ศึก ษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นสู งชั้นปี ที่ ภาคเรี ยนที่
2552 ประมาณ 104 คน

ปี การศึก ษา

คำสำคัญ
1. ฟิ สิ ก ส์ เป็ นวิท ยาศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ สสารและพลังงาน ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพและศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างสสารกับพลังงาน รวมทั้งเป็ นความรู ้ พ้ืนฐานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ ยวกับการผลิต และเครื่ องใช้ต่างๆ เพื่ออานวยสะดวก
ความแก่มนุ ษย์ จุดมุ่งหมายหลักของฟิ สิ กส์อยูท่ ี่การศึกษาหาความรู ้ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ของธรรมชาติ และความรู ้พ้ืนฐาน[http://th.wikipedia.org]
2. วิ ช าฟิ สิ กส์ ป ระยุ ก ต์ หมายถึ ง วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ ัด สอนโดยแผนกวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร เน้นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาความรู ้ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเสาะแสวงหาความรู ้และในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
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3. ปั ญหาการเรี ยนการสอน หมายถึง ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2
ในขอบเขตที่ เกี่ ยวข้องกับ เนื้ อหา ปั ญ หาด้านการเรี ย นวิช าฟิ สิ ก ส์ ป ระยุก ต์ 2 ข้อมู ล ส่ วน
บุคคล พื้นฐานทางการศึกษา เนื้อหาในหลักสู ตร วัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน การวัดผล
ประเมินผล แนวทางการแก้ปัญหา
4. ฟิ สิ กส์ประยุกต์ (Applied Physics) คือการนาความรู ้พ้ืนฐานในวิชาฟิ สิ กส์เพื่อนาไปใช้ในการ
ทางานจริ ง หรื อ การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นจากนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งที่เรี ยนวิชา
ฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2
2. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการวิจยั ที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางที่เหมาะสม ในการ
ปรับการสอนและหาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นทางด้านการเรี ยนของนักศึกษาวิชา
ฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 ให้เป็ นที่พึงประสงค์
3. นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการสอน
4. นักศึกษากลุ่มที่ใช้ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ ในเนื้อหารายวิชามากขึ้น
5. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2
6. ใช้เป็ นแนวทางในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับปรับปรุ งคุ ณภาพการเรี ยนการสอนแก่
อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
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บทที่ 2
วรรณคดีและงานวิจัย (Litterature Review)ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิ จ ัย เรื่ อ งการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั ญ หาการเรี ย นการสอนวิช าฟิ สิ ก ส์
ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาวรรณคดี ต่าง ๆ เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์
ได้ผลของการค้นคว้าดังนี้
ปณิธาน , วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปณิธาน

มหาวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีปัญญา มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง แจ่มใสเบิกบาน มีความบริ สุทธิ์
และคุณงามความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริ หารจัดการร่ วมกับเขตพื้นที่ในการสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบตั ิที่ถึงพร้อมด้วนคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคม
และประเทศชาติให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างยัง่ ยืนและดาเนินชีวติ อย่างเป็ นสุ ข พึ่งพาตนเองได้
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศด้านวิชาชีพ มุ่งสร้าง
คนดี มีคุณภาพ สู ้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองได้
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบตั ิที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็ นนักปฏิบตั ิ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผูส้ าเร็ จอาชี วศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจยั บริ การวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู ้และนวัตกรรม
5. ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สร้างระบบบริ หารจัดการที่ดีมุ่งสู่ การพึ่งพาตนเอง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพกาลังคนสู่ มาตรฐานสากลอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน
2. เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและสู่ สากล
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. เพื่ออนุรักษ์ สื บสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของชาติและพื้นที่ได้อย่างสมดุลยัง่ ยืนทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักสู ตร
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง คณะวิชาศึกษาทัว่ ไป(วิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ ) หลักสู ตร
พ.ศ. 548 สาขาวิชาต่าง ๆ จะเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2 จานวน 3 หน่ วยกิ ต เป็ นพื้นฐาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
สาขาวิชาที่เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 ในภาคเรี ยนที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ได้แก่
1. สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ชั้นปี ที่ 1 ได้แก่
1. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
3. สาขาไฟฟ้า
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ลักษณะรายวิชา
1. รหัสและชื่ อวิชา
2. สภาพรายวิชา
3. ระดับรายวิชา
4. พืน้ ฐาน
5. เวลาศึกษา

13 – 086 – 132 ฟิ สิ กส์ประยุกต์ Applied Physics 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาวิทยาศาสตร์ ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)
ภาคการศึกษาที่ ชั้นปี ที่
45 คาบ เรี ยนตลอด 7 สัปดาห์ ทฤษฎี
คาบ / สัปดาห์
ทฤษฎี - คาบ / สัปดาห์ ศึกษาค้นคว้านอกเวลา
คาบ /
สัปดาห์
หน่วยกิต

6. จานวนหน่ วยกิต
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เข้าใจเรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานทางฟิ สิ กส์
จลศาสตร์ และพลศาสตร์ ของวัตถุ
งาน
พลังงาน กาลัง เครื่ องกลอย่างง่าย อุณหภูมิ และการวัดพลังงานความร้อน และผล
ของความร้อนที่มีต่อสาร สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การส่ องสว่าง แสง สี ความ
เข้มและระดับความเข้มเสี ยง
2. คานวณเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานทางฟิ สิ กส์ จลศาสตร์ และพลศาสตร์ ของวัตถุ งาน
พลังงาน กาลัง เครื่ องกลอย่างง่าย อุณหภูมิ และการวัดพลังงานความร้อน และผล
ของความร้อนที่มีต่อสาร สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การส่ องสว่าง แสง สี ความ
เข้มและระดับความเข้มเสี ยง
3. ประยุกต์ความรู ้ทางฟิ สิ กส์กบั วิชาชีพ และชีวติ ประจาวัน
4. ฝึ กทักษะปฏิบตั ิการบางหัวข้อ
5. เสริ มสร้างกิจนิสัยในการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
8. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานทางฟิ สิ กส์
จลศาสตร์ และ
พลศาสตร์ ของวัตถุ งาน พลังงาน กาลัง เครื่ องกลอย่างง่าย อุณหภูมิ และการวัด
พลังงานความร้อน และผลของความร้อนที่มีต่อสาร สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ
ส่ องสว่าง แสง สี ความเข้มและระดับความเข้มเสี ยง

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องในประเทศ
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ในปี พ.ศ. 2531 มนัส อินทร์ รุ่ง (2531,123 - 124) ได้วจิ ยั เรื่ อง การสารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เนื้อหาที่กาหนดใน
หลักสู ตรมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับเวลาใน 1 ภาคเรี ยน ขาดความทันสมัย เนื้ อหาทางทฤษฎีกบั
เรื่ องที่ทดลองไม่สอดคล้องกัน เครื่ องมือและอุปกรณ์การทดลองไม่มีมาตรฐาน ขาดสื่ อการสอนที่
ทันสมัย อาจารย์และนักศึกษาเห็นว่าควรปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ให้มีความเหมาะสมโดยเพิม่ เนื้ อหา
ที่มีความสัมพันธ์กบั วิชาช่างให้มากยิง่ ขึ้น และควรทาตาราหรื อเอกสารประกอบเนื้ อหาในหลักสู ตร
ให้สมบูรณ์เหมาะสมกับช่างอุตสาหกรรม
ในปี 2551 นางหัทยา ท่าห้อง ได้วจิ ยั เรื่ อง การช่วยเหลือนักเรี ยนที่ขาดทักษะการคานวณ
ในการคานวณในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่กระตือรื อร้นในการลงทะเบียน
จองแก้โจทย์ปัญหา เมื่อนักเรี ยนมาเฉลยโจทย์ปัญหา นักเรี ยนส่ วนใหญ่ต้ งั ใจเรี ยน ฟังการอธิ บาย
และซักถามผูเ้ ฉลย ทาให้บรรยากาศในการเรี ยนสนุกสนาน
ชาตรี สาราญ ในหนังสื อการวิจยั ปฏิบตั ิการ ได้กล่าวสรุ ป ในงานวิจยั ของเขาว่า การวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน คือ การทดลองยุทธวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาของครู ซึ่งคิดค้นขึ้นมาเพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนการสอนตามปกติ แต่หวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ทั้งครู และนักเรี ยนมากที่สุด
เพราะฉะนั้น งานวิจยั ในชั้นเรี ยนจะไม่เป็ นเรื่ องราวใหญ่โตที่ตอ้ งใช้เวลาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
นานนับปี จนเกิดเป็ นผลงานเล่มใหญ่
บัญชา อิ๋งสกุล ได้กล่าวว่า งานวิจยั เป็ นงานที่ทา้ ทาย ชวนให้คิด อยากให้ลองทา อยาก
ติดตาม เกิดความกระตือรื อร้น ใคร่ รู้ใคร่ เห็น ครู ที่มีสมรรถภาพพื้นฐานทางการวิจยั จะช่วยให้เป็ นผู ้
ที่มีความรู ้และทัศนคติที่ดีต่อการวิจยั เป็ นผลให้ความร่ วมมือในการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรหรื อ
นาเอาความรู ้ทางวิจยั ไปวิเคราะห์ เห็นปัญหา เทคนิค วิธีสอน ตลอดจนสื่ อการเรี ยนการสอน ดังนั้น
จึงมีความจาเป็ น ที่ครู ทุกคนจะต้องศึกษาวิจยั และพัฒนากันอย่างจริ งจังเพื่อความก้าวหน้าในการ
เรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั ควบคู่กนั ไปกับปฏิบตั ิการสอน
เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจยั ของตนไปปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน หรื อแก้ปัญหาการเรี ยน
การสอนที่ประสบอยู่

8
บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั นี้ จะเป็ นการสารวจความคิดเห็ นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาด้านการ
เรี ย นการสอนในวิ ช าฟิ สิ กส์ ป ระยุ ก ต์ 2 ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชำกรและกำรสุ่ มกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มี 2 กลุ่ม คือ
นักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งชั้นปี ที่ ภาคเรี ยนที่
ประมาณ 104 คน

ปี การศึกษา 2552

2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
คือแบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจานวน 1 ชุด สาหรับนักศึกษา
แบบสอบถำมสำหรับนักศึกษำ แบ่ งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาการเรี ย นวิช าฟิ สิ ก ส์ ป ระยุก ต์ 2 ของ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ใช้คาถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ แต่ละระดับ
มีความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็น “มากที่สุด” มีปัญหาน้อยที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็น “มาก”
มีปัญหาน้อย
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็น “ปานกลาง” มีปัญหาปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็น “น้อย”
มีปัญหามาก
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็น “น้อยที่สุด” มีปัญหามากที่สุด
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โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การเรี ยน
ด้านที่ 2 เครื่ องมือและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ด้านที่ 3 การวัดผลและประเมินผล
ด้า นที่ 4 ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ ปั ญ หาการเรี ย นด้ า นต่ า ง ๆของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม
3. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ส่ งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาระรับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งที่เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
ประยุกต์ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 104 คน
3. 2 ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้ น โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม
2553
4. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของนักศึกษาโดยหาความถี่ และร้อยละ
4.2 วิเคราะห์แบบสารวจปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาโดยการหาค่าทางสถิติร้อยละและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
มากที่สุด
มีค่าเท่ากับ
5
มาก
มีค่าเท่ากับ
4
ปานกลาง
มีค่าเท่ากับ
3
น้อย
มีค่าเท่ากับ
2
น้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ
1
การแปลความหมายของแบบสอบถามมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.15 – 5.00
มีความคิดเห็นมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความคิดเห็นมาก
2.51 – 3.50
มีความคิดเห็นปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความคิดเห็นน้อย
1.00 – 1.50
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด

มีปัญหาน้อยที่สุด
มีปัญหาน้อย
มีปัญหาปานกลาง
มีปัญหามาก
มีปัญหามากที่สุด
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4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 จะนามาแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ค่า
ร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ ข้ อมูลสาเร็ จรู ป แล้วนาเสนอในรู ป ตาราง
ประกอบความเรี ยง
2. ข้อ มู ล จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 จะน ามาแจกแจงความถี่ ห าค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การสารวจความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2 ของ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต
ภาคพายัพ ผูว้ ิจยั ได้วจิ ยั กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 จานวน 104
คน ได้รับ แบบสอบถามคื น มา 104 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ผลการวิจ ัย ผู ้วิจ ัย จะเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อปั ญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 สาหรับในด้านต่างๆ

ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างนักศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษาจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

100

96.2

หญิง

4

3.8

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างเพศชาย จานวน 100 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 96.2 ส่ วนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8
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ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษาจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้ อยละ

ต่ากว่า 20 ปี

91

87.5

21 - 23 ปี

13

12.5

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีจานวนมาก
ที่สุด คือ คน คิดเป็ นร้อยละ . นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 21 – 23 ปี มีจานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.5

ตารางที่ 3 จานวนนักศึกษาจาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จานวน

ร้ อยละ

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

55

52.9

สาขาวิชาไฟฟ้า

49

47.1

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง สาขาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร จานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และนักศึกษาสาขาไฟฟ้า จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
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ตารางที่

จานวนนักศึกษาจาแนกตามเกรดเฉลี่ยครั้งสุ ดท้าย

เกรดเฉลีย่ ครั้งสุ ดท้ าย

จานวน

ร้ อยละ

ต่ากว่า 2.00

31

29.8

2.00 – 2.30

31

29.8

2.31 – 2.60

12

11.5

2.61 – 2.90

16

15.4

2.91 – 3.20

8

7.7

3.21 – 3.50

2

1.9

มากกว่า 3.50

2

1.9

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้เกรดเฉลี่ยครั้งสุ ดท้าย ต่ากว่า .
จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึ่ งเท่ากับ ระหว่าง 2.00 – 2.30 จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
29.8 รองลงมาได้แก่ระหว่าง . – 2.90 จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . เกรดเฉลี่ยมากกว่า
3.50 มีจานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเกรดเฉลี่ยระหว่าง . – 3.50 มีจานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ .
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การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เขตพื้นที่วิทยาเขตภาคพายัพ ปี การศึกษา 2 2 ที่มีต่อ
ปัญหาการเรียนวิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2 ในด้ านต่ างๆ
การแปลความหมาย
ค่าระดับคะแนน
ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.5
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 แต่นอ้ ยกว่า 2.5
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 แต่นอ้ ยกว่า 3.5
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 แต่นอ้ ยกว่า 4.5
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.5 หรื อมากกว่า

การแปลความหมาย
มีปัญหามากที่สุด
มีปัญหามาก
มีปัญหาปานกลาง
มีปัญหาน้อย
มีปัญหาน้อยที่สุด

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็นนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยน
วิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสู ตร
ลา
ดับ
1

2
3
4
5
6

ปัญหา
หลักสู ตรมีเนื้ อหาซ้ าซ้อนกับหลักสู ตร
กับที่นกั ศึกษาเคยเรี ยนมาแล้วในระดับ
ปวช.
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรกว้างเกินไป
ปฏิบตั ิตามได้ยาก
การเรี ยงลาดับเนื้อหาในหลักสู ตรเรี ยง
ไม่ตามลาดับ ความยากง่าย
เนื้อหาในหลักสู ตรไม่สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เนื้อหาวิชาไม่มีความสอดคล้องกับ
วิชาชีพของนักศึกษา
เนื้อหาวิชาในหลักสู ตรไม่เป็ น
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของ
นักศึกษา

ระดับ
ความ จานวน ร้ อยละ
คิดเห็น

X

S.D

ความหมาย
มีปัญหา

3

43

41.3

3.42

0.98

ปานกลาง

3

45

43.3

3.45

0.85

ปานกลาง

3

56

53.8

3.21

0.89

ปานกลาง

3

41

39.4

3.14

0.98

ปานกลาง

3

42

40.4

3.23

1.05

ปานกลาง

3

40

38.5

3.11

1.70

ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 พบว่าปั ญหาการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษามี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับหลักสู ตรมีเนื้ อหาซ้ าซ้อนกับหลักสู ตรกับที่
นักศึกษาเคยเรี ยนมาแล้วในระดับมัธยมศึกษา จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรกว้างเกินไปปฏิบตั ิตามได้
ยาก การเรี ยงลาดับเนื้ อหาในหลักสู ตรไม่เรี ยงตามลาดับความยากง่าย เนื้ อหาไม่มีสอดคล้องกับ
วิชาชีพของนักศึกษาและเนื้อหาวิชาในหลักสู ตรไม่เป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน และ ปัญหา
เนื้อหาในหลักสู ตรไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสู ตร

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็นนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยน
วิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 เกี่ยวกับการเรี ยนวิชาทฤษฎี
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

ปัญหา
ความเข้า ใจที่ ไ ด้รั บ จากการสอนของ
อาจารย์
ความเอาใจใส่ ในการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน
การปรั บ ปรุ งวิธีก ารสอนให้เหมาะสม
กับเนื้อหาของอาจารย์ผสู ้ อน
การเสริ มกาลังใจจากอาจารย์ผสู ้ อน
การเปิ ดโอกาสให้นักศึ กษามี ส่ วนร่ วม
แสดงความคิ ด เห็ น ขณะที่ มี ก ารเรี ย น
การสอน
เนื้ อ ห ายาก เกิ น ระ ดั บ ค วาม รู ้ ข อ ง
นักศึกษา
การสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชา
ที่เรี ยน
การเร่ งสอนของอาจารย์ เพื่ อ ให้ จ บ
เนื้อหาโดยเร็ ว

ระดับ
ความ จานวน ร้ อยละ
คิดเห็น

X

S.D

ความหมาย
มีปัญหา

4

48

46.2

3.72

0.80

น้อย

4

51

49

3.81

0.85

น้อย

4

47

45.2

3.68

0.82

น้อย

4

46

44.2

3.69

0.85

น้อย

4

58

55.8

3.79

0.79

น้อย

3

46

44.2

3.43

0.90

ปานกลาง

4

40

38.5

3.73

0.83

น้อย

3

40

38.5

3.36

0.98

ปานกลาง

16
ความเหมาะสมของงานที่ ต้องค้น คว้า
เพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน
10 ความร่ ว มมื อ ในการเรี ยนจากเพื่ อ น
นักศึกษา
11 สภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของ
ห้องเรี ยน เช่ นเสี ยงรบกวน ความร้ อน
แสงสว่าง
9

3

43

41.3

3.40

0.90

ปานกลาง

4

41

39.4

3.50

0.89

น้อย

3

36

34.6

3.49

0.99

ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนทฤษฎี ความคิดเห็นของนักศึกษามีปัญหา
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ เนื้อหายากเกินระดับความรู ้ของนักศึกษา การเร่ งสอนของอาจารย์
เพื่อให้จบเนื้ อหาโดยเร็ ว
ความเหมาะสมของงานที่ตอ้ งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน
สภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของห้องเรี ยน เช่นเสี ยงรบกวน ความร้อน แสงสว่าง
ส่ วนปั ญหาที่อยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ ความเข้าใจที่ได้รับจากการสอนของอาจารย์ ความ
เอาใจใส่ ในการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน การปรับปรุ งวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของอาจารย์
ผูส้ อน การเสริ มกาลังใจจากอาจารย์ผสู ้ อน การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นขณะที่มีการเรี ยนการสอน การสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาที่เรี ยน และความร่ วมมือ
ในการเรี ยนจากเพื่อนนักศึกษา

17

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็นนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยน
วิชาเคมีเกี่ยวกับการเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2
ลา
ดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9

ปัญหา
การแนะน าวิธี ก ารทดลองและการใช้
อุ ป กรณ์ ก ารทดลองจากผู ้ส อนก่ อ น
ปฏิบตั ิการ
การดู แ ลการปฏิ บ ัติ ก ารของนัก ศึ ก ษา
อย่างใกล้ชิดจากผูส้ อน
ความเหมาะสมของจานวนสมาชิ ก ใน
กลุ่มที่ทาการทดลอง
ความเหมาะสมของปริ มาณงานในการ
ทดลอง
ความร่ วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม
ความปลอดภัยในการทดลอง
ค ว า ม พ อ เ พี ย ง ข อ ง จ า น ว น
ห้องปฏิบตั ิการกับจานวน นักศึกษา
ความสมบูรณ์ของใบงาน
สภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของ
ห้องเรี ยน เช่นเสี ยงรบกวน ความร้อน
แสงสว่าง ความสะอาด

ระดับ
ความ จานวน ร้ อยละ
คิดเห็น

X

S.D

ความหมาย
มีปัญหา

4

44

42.3

3.89

0.91

น้อย

4

47

45.2

3.83

0.89

น้อย

4

40

38.5

3.74

0.93

น้อย

4

48

46.2

3.75

0.83

น้อย

4
4

40
46

38.5
44.2

3.70
3.77

0.91
0.94

น้อย
น้อย

4

41

39.4

3.79

0.86

น้อย

4

48

46.2

3.67

0.80

น้อย

3

38

36.5

3.59

0.96

น้อย

จากตารางที่ 7 พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 ความคิดเห็น
ของนักศึกษามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย การแนะนาวิธีการทดลองและการใช้อุปกรณ์การทดลองจาก
ผู ส้ อนก่ อ นปฏิ บ ัติ ก าร การดู แ ลการปฏิ บ ัติ ก ารของนัก ศึ ก ษาอย่า งใกล้ชิ ด จากผู ส้ อน ความ
เหมาะสมของจานวนสมาชิ กในกลุ่ ม ที่ ท าการทดลอง ความร่ วมมื อจากสมาชิ กในกลุ่ ม ความ
ปลอดภัย ในการทดลอง ความพอเพี ย งของจานวนห้ องปฏิ บ ัติก ารกับ จานวนนัก ศึ ก ษา ความ
สมบูรณ์ของใบงาน และปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของ ห้องปฏิบตั ิการ เช่น เสี ยง
รบกวน ความร้อน แสงสว่าง
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็นนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยน
วิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 เกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ระดับ
ลา
ปัญหา
ความ จานวน ร้ อยละ
ดับ
คิดเห็น
1 ความเหมาะสมของเครื่ องมื อกับระดับ
4
56
53.8
เนื้อหา
2 ความพอเพียงของชุ ดทดลองกับจานวน
4
44
42.3
นักศึกษา
3 ความทันสมัยของอุปกรณ์
3
44
42.3
4 มาตรฐานของเครื่ องมือ
4
46
44.2
5 ค วาม เที่ ย งต รง ค วาม น่ าเชื่ อ ข อ ง
4
42
40.4
เครื่ องมือ
6 ความพอเพียงของจานวนเครื่ องมือ
3
41
39.4
7 ความรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั ก ษา
4
54
51.9
เครื่ องมือของผูร้ ่ วมทดลองในกลุ่ม
8 ความเหมาะสมของตูเ้ ก็บอุปกรณ์
4
47
45.2
9 สภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของ
ห้องเรี ยน เช่ นเสี ยงรบกวน ความร้ อน
4
49
47.1
แสงสว่าง ความสะอาด

X

S.D

ความหมาย
มีปัญหา

3.80

0.75

น้อย

3.62

0.74

น้อย

3.62
3.63

0.79
0.80

น้อย
น้อย

3.53

0.80

น้อย

3.67

0.84

น้อย

3.69

0.73

น้อย

3.55

0.81

น้อย

3.59

0.88

น้อย

จากตารางที่ 8 พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2 ความคิดเห็น
ของนักศึกษามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมของเครื่ องมือกับระดับเนื้ อหา ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ ความพอเพียงของชุ ดทดลองกับจานวนนักศึ กษา มาตรฐานของเครื่ องมื อ
ความเที่ ยงตรง ความน่ าเชื่ อของเครื่ องมือ ความพอเพียงของจานวนสารเคมี ความรับผิดชอบใน
การดูแลรักษาเครื่ องมือของผูร้ ่ วมทดลองในกลุ่ม และ ความเหมาะสมของตูเ้ ก็บอุปกรณ์
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็ นนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยน
วิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล

ลา
ระดับ
ปัญหา
จานวน ร้ อยละ
ดับ
ปัญหา
1 ความครอบคลุมของข้อสอบวิชาทฤษฎี
4
51
49
2 ความครอบ คลุ มของข้ อ ส อบ วิ ช า
4
50
48.1
ปฏิบตั ิการ
3 หลักเกณฑ์ในการตรวจแบบฝึ กหัดและ
3
43
41.3
รายงานการทดลอง
4 ความสม่าเสมอในการทดสอบ
4
42
40.4
5 ข้อสอบวิชาเดี ยวกันมีมาตรฐานต่างกัน
3
44
42.3
ไม่ใช้ขอ้ สอบร่ วม
6 การให้ระดับคะแนน(เกรด)โดยการอิง
4
52
50.0
เกณฑ์
7 ความยุ ติ ธ รรมในการตรวจข้ อ สอบ
3
41.3
41.7
อัตนัย
8 เวลาที่ใช้ในการสอบ
3
40
38.5

X

S.D

ความหมาย

3.78

0.74

น้อย

3.65

0.70

น้อย

3.64

0.77

น้อย

3.59

0.71

น้อย

3.57

0.71

น้อย

3.63

0.85

น้อย

3.62

0.78

น้อย

3.44

0.91

ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบว่าปั ญหาเกี่ ยวกับการวัดผลและการประเมิ นผล ความคิดเห็ นของนัก ศึกษามี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ ความครอบคลุมของข้อสอบวิชาทฤษฎี ความครอบคลุ มของข้อสอบวิชา
ปฏิ บ ตั ิการ หลักเกณฑ์ในการตรวจแบบฝึ กหัดและรายงานการทดลอง ความสม่ าเสมอในการทดสอบ
ข้อสอบวิชาเดี ยวกันมี มาตรฐานต่างกัน ไม่ใช้ขอ้ สอบร่ วม การให้ระดับคะแนน(เกรด)โดยการอิงเกณฑ์
และความยุติธรรมในการตรวจข้อสอบอัตนัย ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการสอบ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
การทาวิจยั ในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาความคิ ดเห็ นต่อปั ญหาการเรี ยนการสอน
วิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา วิท ยาเขตภาคพายัพ ในด้านการใช้ห ลัก สู ตร วิธี ก ารสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ การวัดผลประเมินผล
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ท าการวิจ ัย คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ปี
การศึกษา
( ผ่านการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 มาแล้ว ) จานวน
คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามจานวน ฉบับ ดังนี้
ส าหรับ นัก ศึก ษา 1 ฉบับ ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 ตอน คื อ ข้อมู ล ทัว่ ไปเกี่ ยวกับ นัก ศึก ษา
ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู งที่ เรี ยนวิ ช าฟิ สิ กส์ ประยุ ก ต์ 2 มาแล้ ว ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั ญ หาการเรี ยนวิช าฟิ สิ กส์ ป ระยุก ต์ 2 ในด้านต่ างๆ
หลังจากนั้นได้ส่งแบบสอบถามให้นกั ศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี การศึกษา
( ผ่ า นการเรี ยนวิ ช าฟิ สิ กส์ ประยุ ก ต์ 2 แล้ ว ) จ านวน 104 คน ( กรอกข้ อ มู ล และได้ รั บ
แบบสอบถามคืน 104 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 เป็ นนักศึกษาเพศชาย จานวน
คน คิดเป็ น
ร้อยละ . และ เพศหญิง จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นักศึกษาที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี
จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 21 – 23 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.5 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง สาขาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และนักศึกษาสาขาไฟฟ้ า จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เป็ นนักศึกษาภาปกติ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้เกรดเฉลี่ยครั้งสุ ดท้ายต่ากว่า . และเกรดระหว่าง
2.00 – 2.30 จานวนมากที่สุดคือกลุ่มละ
คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาได้แก่เกรด
ระหว่าง . – 2.90 จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . , เกรดระหว่าง . – 2.60 จานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . , เกรดระหว่าง . – 3.20 จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเกรด
เฉลี่ ยมากกว่า 3.50 มีจานวนน้อยที่สุด เท่ากับเกรดระหว่าง . – . จานวนอย่างละ คน คิด
เป็ นร้อยละ .
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่ ร้อยละแจกแจง
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไป และคานวณค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั ญหาการเรี ยน
การสอน และแปลความหมายของค่าเฉลี่ ย ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ ยวกับปั ญหา
และแนวทางแก้ไขแต่ละสภาพ ใช้ค่าความถี่และร้อยละแจกแจงปั ญหาแต่ละด้านพร้อมกับอธิ บาย
แนวทางแก้ไขปั ญหา ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็นไว้ ในแบบสอบถาม
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั นี้ สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2 โดย
มีผลการวิจยั ดังนี้
ปัญหาการเรียนของนักศึกษา ได้ แบ่ งคาถามออกเป็ น 5 ด้ าน คือ
ด้านที่ 1 เนื้ อหารายวิชาในหลักสู ตร
ด้านที่ 2 การเรี ยน
ด้านที่ 3 เครื่ องมือและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ด้านที่ 4 การวัดผลและประเมินผล
ด้านที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยนด้านต่าง ๆของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
เนื้อหารายวิชาในหลักสู ตร
นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่
1 เนื้อหาซ้ าซ้อนกับหลักสู ตรที่นกั ศึกษาเคยเรี ยนมาแล้วในระดับมัธยมศึกษา
2. จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรกว้างเกินไปปฏิบตั ิตามได้ยาก
3. การเรี ยงลาดับเนื้อหาในหลักสู ตรไม่เรี ยงตามลาดับความยากง่าย
4. เนื้อหาในหลักสู ตรไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสู ตร
5. เนื้อหาวิชาไม่มีความสอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
6. เนื้อหาวิชาในหลักสู ตรเป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวันของนักศึกษา
วิธีการสอน
ด้านการสอนวิชาทฤษฎี
นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่
1. ความเข้าใจที่ได้รับจากการสอนของอาจารย์
2. ความเอาใจใส่ ในการสอนของอาจารย์
3. การปรับปรุ งวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของอาจารย์ผสู ้ อน
4. การเสริ มกาลังใจจากอาจารย์ผสู ้ อน
5. การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นขณะที่มีการเรี ยนการสอน
6. การสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาที่เรี ยน
7. ความร่ วมมือในการเรี ยนจากเพื่อนนักศึกษา
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นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่
1. เนื้อหายากเกินระดับความรู ้ของนักศึกษา
2. การเร่ งสอนของอาจารย์เพื่อให้จบเนื้อหาโดยเร็ ว
3. ความเหมาะสมของงานที่ตอ้ งค้นคว้าเพิม่ เติมนอกเวลาเรี ยน
4. สภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของห้องเรี ยน เช่นเสี ยงรบกวน ความร้อน แสงสว่าง
ด้านการสอนวิชาปฏิบตั ิ
นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่
1. การแนะนาวิธีการทดลองการใช้อุปกรณ์การทดลองจากผูส้ อนก่อนปฏิบตั ิการ
2. การดูแลการปฏิบตั ิการของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดจากผูส้ อน
3. ความเหมาะสมของจานวนสมาชิกในกลุ่มที่ทาการทดลอง
4. ความเหมาะสมของปริ มาณงานในการทดลอง
5. ความร่ วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม
6. ความปลอดภัยในการทดลอง
7. ความไม่พอเพียงของจานวนห้องปฏิบตั ิการกับจานวนนักศึกษา
8. ความสมบูรณ์ของใบงาน
9. ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของ ห้องปฏิ บ ตั ิ การ เช่ น เสี ยงรบกวน
ความร้อน แสงสว่าง
เครื่ องมือและอุปกรณ์ การเรียนการสอน
นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่
1. ความเหมาะสมของเครื่ องมือกับระดับเนื้อหา
2. ความพอเพียงของชุดทดลองกับจานวนนักศึกษา
3. ความทันสมัยของอุปกรณ์
4. มาตรฐานของเครื่ องมือ
5. ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อของเครื่ องมือ
6. ความพอเพียงของจานวนสารเคมี
7. ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่ องมือของผูร้ ่ วมทดลอง
8. ความเหมาะสมของตูเ้ ก็บอุปกรณ์
9. ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของ ห้องปฏิ บ ตั ิ การ เช่ น เสี ยงรบกวน
ความร้อน แสงสว่าง
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การวัดผลและการประเมินผล
นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่
1. เวลาที่ใช้ในการสอบ
นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่
1. ความครอบคลุมของข้อสอบวิชาทฤษฎี
2. ความครอบคลุมของข้อสอบวิชาปฏิบตั ิการ
3. หลักเกณฑ์ในการตรวจแบบฝึ กหัดและรายงานการทดลอง
4. ความสม่าเสมอในการทดสอบ
5. ข้อสอบวิชาเดียวกันมีมาตรฐานต่างกัน ไม่ใช้ขอ้ สอบร่ วม
6. การให้ระดับคะแนน(เกรด)โดยการอิงเกณฑ์
7. ความยุติธรรมในการตรวจข้อสอบอัตนัย
อภิปรายผล
จากการศึ กษาครั้ งนี้ ท าให้ทราบถึ งปั ญหาการเรี ยนการสอนวิช าฟิ สิ กส์ ป ระยุก ต์ 2 ของ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต
ภาคพายัพ ปี การศึกษา ( ผ่านการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ แล้ว) จานวน
คน ดังนี้
ความคิ ดเห็ นของนัก ศึกษาในด้านหลัก สู ตรมี เนื้ อหาซ้ าซ้อนกับหลักสู ตรที่ นัก ศึ กษาเคย
เรี ย นมาแล้ว ในระดับ ปวช. จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รกว้า งเกิ น ไปปฏิ บ ัติ ต ามได้ย าก การ
เรี ยงลาดับเนื้ อหาในหลักสู ตรไม่เรี ยงตามลาดับความยากง่าย เนื้ อหาวิชาไม่มีความสอดคล้องกับ
ความมุ่ ง หมายของหลัด สู ต ร เนื้ อ หาวิ ช าไม่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา และ
เนื้ อหาวิชาในหลักสู ตรเป็ นประโยชน์ในชี วิตประจาวันของนักศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง แปล
ความหมายว่านักศึกษามีความเห็นว่าหลักสู ตรมีเนื้ อหาบางส่ วนซ้ าซ้อนกับหลักสู ตรที่นกั ศึกษาเคย
เรี ยนมาแล้วในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ โดยจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรไม่กว้างเกิ นไปยังคง
สามารถปฏิบตั ิตามได้ เนื้อหาในหลักสู ตรมีการเรี ยงลาดับความยากง่ายแบบพอดีต่อการเข้าใจ และ
มี ความสอดคล้องกับ ความมุ่งหมายของหลักสู ตร นักศึ กษาสามารถนาความรู ้ บางส่ วนไปใช้กบั
วิชาชีพของนักศึกษาและเป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวันของนักศึกษาได้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนด้านวิชาทฤษฎี ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก แปลความหมายว่า ปัญหามีนอ้ ย อาจารย์ได้ทาการสอนให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจในเนื้ อหา ด้วยความเอาใจใส่ โดยมีการปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้ อหา เสริ มกาลังใจ
ให้แก่นักศึกษา เปิ ดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นขณะที่มีการเรี ยนการ
สอน และมีการสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆในวิชาที่เรี ยน พร้อมทั้งนักศึกษาได้ให้ความร่ วมมือใน
การเรี ยนซึ่ งกันและกัน
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ส่ วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนด้านวิชาทฤษฎี ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่มี
ความคิ ดเห็ นอยูใ่ นระดับปานกลาง แปลความหมายว่า เนื้ อหาในวิชามีความยากเกิ นระดับความรู ้
ของนัก ศึ กษา อาจารย์ค วรมี ก ารเร่ งการสอนเพื่ อให้จบเนื้ อหาโดยเร็ ว ปริ ม าณงานที่ ต้องค้นคว้า
เพิม่ เติมนอกเวลาเรี ยนไม่มีความเหมาะสมในเรื่ องของเวลาหรื อเนื้อหา นอกจากนี้สภาพแวดล้อมใน
ด้านบรรยากาศของห้องเรี ยนเช่นเสี ยงรบกวน ความร้อน แสงสว่าง ยังคงไม่เหมาะสม เนื่องจากให้
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อทาการสอนวิชาทฤษฎี
ส่ วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนด้านวิชาปฏิบตั ิ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่
มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก แปลความหมายว่าปั ญหามี น้อย แสดงว่าอาจารย์ได้มีการแนะนา
วิธีการทดลองและการใช้อุปกรณ์ การทดลองจากผูส้ อนก่อนปฏิ บตั ิ การ มีการดู แลการปฏิ บตั ิ การ
ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่ งอุ ปกรณ์ ในห้องปฏิ บตั ิการมี ความพอเพียงและปลอดภัยต่อผูท้ าการ
ทดลอง นอกจากนี้ นัก ศึ ก ษาได้มี โอกาสท างานร่ วมกัน เป็ นกลุ่ ม โดยมี จานวนสมาชิ กในกลุ่ ม ที่
เหมาะสมและปริ มาณงานการทดลองที่เหมาะสม นอกจากนี้ นกั ศึกษายังได้ให้ความร่ วมมือในการ
ทาการทดลองซึ่ งกันและกันให้ได้ผลการทดลองที่มีความสมบูรณ์ของใบงาน ส่ วนสภาพแวดล้อม
ในด้านบรรยากาศของห้องเรี ยนมีความเหมาะสมในการเรี ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมาก แปลความหมายว่า ปั ญหามีนอ้ ย เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการการเรี ยนการสอนมีความ
เหมาะสมและทันสมัยกับระดับเนื้อหา โดยมีเครื่ องมือที่มีมาตรฐาน เที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ มีความ
พอเพี ยงกับ จานวนนักศึ ก ษาและเก็บ ไว้ในตู อ้ ย่างเหมาะสมโดยมี นักศึ กษาเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบดู แล
รักษาเครื่ องมือในแต่ละกลุ่ม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่ามีความ
คิดเห็ น อยู่ในระดับปานกลางและมาก แสดงว่าการวัดผลและประเมิ นผลมี ความครอบคลุ มของ
ข้อสอบทั้งวิชาทฤษฏี และปฏิ บตั ิ การ โดยมี การทดลองอย่างสม่ าเสมอและให้ระดับคะแนนตาม
เกณฑ์และมีความยุติธรรมในการตรวจข้อสอบ แต่จานวนปริ มาณข้อสอบมากไปหรื อควรเพิ่มเวลา
ให้การทาข้อสอบ
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านเนื้ อหารายวิชาในหลักสู ตร เนื้ อหาส่ วนใหญ่มีความเหมาะสม เช่น ขอบเขตเนื้อหา
รายวิชาทฤษฎี การจัดจานวนชัว่ โมงให้เหมาะสมกับเนื้ อหารายวิชาทฤษฎี แต่ควรปรับปรุ งพัฒนา
เนื้ อหารายวิชาปฏิ บตั ิให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในปั จจุบนั ปรับเนื้ อหารายวิชาทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิให้มีความสัมพันธ์กนั มากขึ้น หลักสู ตร ควรมีการประเมินหลักสู ตรให้สอดคล้องกับวิชาชี พ
ของนักศึกษา และเนื้อหาวิชาในหลักสู ตรควรจะเป็ นประโยชน์ในชีวิตประจาวันของนักศึกษา
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3. ด้านวิธีการสอน อาจารย์ควรมีเทคนิควิธีสอนซึ่ งเน้นให้ นกั ศึกษาเป็ น ควรมีการปรับ
ลดระดับความยากของเนื้ อหาวิชาลงให้อยูใ่ นระดับความรู ้ของนักศึกษา ควรมีการให้ปริ มาณงานใน
การค้นคว้าเพิ่มเติ มนอกเวลาเรี ยนให้มีความเหมาะสมต่อเวลา และเพื่อลดภาระการสอนและงาน
นอกเหนืองานสอน อาจจะต้องเพิม่ จานวนอาจารย์
4. ด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอ จัดหา
เครื่ อ งมื อ ที่ ท ั น สมั ย เพิ่ ม จ านวนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอน ควรจัด หาห้ อ งเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการและจานวนเครื่ องมือ อุปกรณ์การทดลองให้มากขึ้น ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมด้าน
บรรยากาศของห้องเรี ยนทั้งวิชาทฤษฎีและปฏิบตั ิการ
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล อาจารย์ควรมีการวัดผลและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
ควรให้เวลาในการทาการทดสอบมากขึ้นและลดปริ มาณข้อสอบให้นอ้ ยลง
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการวิจัยครั้ งต่ อไป
1. ท าการศึ ก ษาปั ญ หาในการเรี ยนการสอนโดยท าการเพิ่ ม จานวนนักศึ กษา หรื อศึ กษา
ปั ญหากับนักศึกษาสาขาอื่น เพื่อมุมมองของปั ญหาที่กว้างขึ้น
2. ท าการศึ ก ษาปั ญ หาพื้ น ฐานที่ เป็ นสาเหตุ ใ นการเรี ย นฟิ สิ กส์ เช่ น ปั ญ หาทางด้ า น
คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
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1.

2.
3.
4.
5.
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วัชรี ฝั้นเฟื อนหา , การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยนการสอนวิชาเคมีสาหรับ
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่ องการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนวิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์
2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้ นสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต
ภาคพายัพ
คาชี้แจง

ข้อมูลที่นกั ศึกษาตอบจะมีประโยชน์มากต่อการนาไปปรับปรุ งหลักสู ตรวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ 2
ให้เหมาะสมขึ้น ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อนักศึกษารุ่ นต่อ ๆ ไป จึงขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ
ด้วยความคิดเห็นตามความเป็ นจริ ง ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
1. แบบสอบถามชุดนี้มีท้ งั หมด 8 หน้า 48 ข้อ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปั ญหาการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
2. แบบสอบถามในตอนที่ 2 ใช้คาถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็น “มากที่สุด” มีปัญหาน้อยที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็น “มาก”
มีปัญหาน้อย
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็น “ปานกลาง” มีปัญหาปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็น “น้อย”
มีปัญหามาก
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็น “น้อยที่สุด” มีปัญหามากที่สุด
โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 5 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 เนื้ อหารายวิชาในหลักสู ตร
ด้านที่ 2 การเรี ยน
ด้านที่ 3 เครื่ องมือและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ด้านที่ 4 การวัดผลและประเมินผล
ด้านที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยนด้านต่าง ๆของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ตอนที่ 1

ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงช่องว่างหน้าข้อความหรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตาม
ความเป็ นจริ ง
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 24 – 26 ปี

( ) 21 – 23 ปี
( ) 26 ปี ขึ้นไป

2. อายุ

3. สาขาวิชา
( ) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

( ) สาขาวิชาไฟฟ้า

4. นักศึกษากาลังศึกษาอยูใ่ นช่วงเวลาใด
( ) ภาคปกติ

( ) ภาคนอกเวลา

5. ในภาคการศึกษาที่ผา่ นมาได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยเท่าไร
( ) ต่ากว่า 2.00
( ) 2.00 – 2.30
( ) 2.31 – 2.60
( ) 2.61 – 2.90
( ) 2.91 – 3.20
( ) 3.21 – 3.50
( ) มากกว่า 3.50
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ตอนที่ 2

เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปั ญหาการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตภาคพายัพ โปรดแสดงความคิดเห็นในแต่ละด้านตามลาดับ ดังนี้

1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสู ตรวิชาฟิ สิ กส์
ปัญหา
1.1 หลักสู ตรมีเนื้ อหาซ้ าซ้อนกับหลักสู ตรกับที่นกั ศึกษาเคย
เรี ยนมาแล้วในระดับมัธยมศึกษา
1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรกว้างเกินไปปฏิบตั ิตามได้ยาก
1.3 การเรี ยงลาดับเนื้อหาในหลักสู ตรไม่เรี ยงตามลาดับ
ความยากง่าย
1.4 เนื้อหาในหลักสู ตรไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
หลักสู ตร
1.5 เนื้อหาวิชาไม่มีความสอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
1.6 เนื้อหาวิชาในหลักสู ตรไม่เป็ นประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันของนักศึกษา

มาก มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน
กลาง

น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
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2. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนวิชาทฤษฎี
ปัญหา
2.1 ความเข้าใจที่ได้รับจากการสอนของอาจารย์
2.2 ความเอาใจใส่ ในการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
2.3 การปรับปรุ งวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของ
อาจารย์ผสู ้ อน
2.4 การเสริ มกาลังใจจากอาจารย์ผสู ้ อน
2.5 การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น
ขณะที่มีการเรี ยนการสอน
2.6 เนื้อหายากเกินระดับความรู ้ของนักศึกษา
2.7 การสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาที่เรี ยน
2.8 การเร่ งสอนของอาจารย์เพื่อให้จบเนื้อหาโดยเร็ ว
2.9 ความเหมาะสมของงานที่ตอ้ งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเวลา
เรี ยน
2.10 ความร่ วมมือในการเรี ยนจากเพื่อนนักศึกษา
2.11 สภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของห้องเรี ยน เช่น
เสี ยงรบกวน ความร้อน แสงสว่าง

มาก มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน
กลาง

น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด

32
3. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนวิชาปฏิบัติการ
ปัญหา
3.1 การแนะนาวิธีทดลองและการใช้อุปกรณ์จากอาจารย์ผู ้
ควบคุม
3.2 การดูแลการปฏิบตั ิการของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดจาก
อาจารย์ผคู ้ วบคุม
3.3 ความเหมาะสมของจานวนสมาชิกในกลุ่มที่ทาการ
ทดลอง
3.4 ความเหมาะสมของปริ มาณงานในการทดลอง
3.5 ความร่ วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม
3.6 ความปลอดภัยในการทดลอง
3.7 ความพอเพียงของจานวนห้องปฏิบตั ิการกับจานวน
นักศึกษา
3.8 ความสมบูรณ์ของใบงาน
3.9 สภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศของห้องเรี ยน เช่น
เสี ยงรบกวน ความร้อน แสงสว่าง ความสะอาด

มาก มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน
กลาง

น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
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4. ความคิดเห็นเกีย่ วกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ การเรียนการสอน
ปัญหา
4.1 ความเหมาะสมของเครื่ องมือกับระดับเนื้อหา
4.2 ความพอเพียงของชุ ดทดลองกับจานวนนักศึกษา
4.3 ความทันสมัยของอุปกรณ์
4.4 มาตรฐานของเครื่ องมือ
4.5 ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อของเครื่ องมือ
4.6 ความพอเพียงของอุปกรณ์
4.7 ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่ องมือของผูร้ ่ วม
ทดลองในกลุ่ม
4.8 ความเหมาะสมของตูเ้ ก็บอุปกรณ์

มาก มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน
กลาง

น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
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5. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการวัดและการประเมินผล
ปัญหา
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

ความครอบคลุมของข้อสอบวิชาทฤษฎี
ความครอบคลุมของข้อสอบวิชาปฏิบตั ิการ
หลักเกณฑ์ในการตรวจแบบฝึ กหัดและรายงานการทดลอง
ความสม่าเสมอในการทดสอบ
ข้อสอบวิชาเดียวกันมีมาตรฐานต่างกัน ไม่ใช้ขอ้ สอบร่ วม
การให้ระดับคะแนน(เกรด)โดยการอิงเกณฑ์
ความยุติธรรมในการตรวจข้อสอบอัตนัย
เวลาที่ใช้ในการสอบ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ข้ อเสนอแนะของนักศึกษาเกีย่ วกับการเรียนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2
ด้ านการเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ด้ านเครื่ องมือและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ด้ านการวัดและประเมินผล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ประวัติผ้ ูทำวิจัย

ชื่อ

นางสาวอรอุมา เมธาเกษร

วัน เดือน ปี เกิด

9 เมษายน 2521

ภูมิลาเนาเดิม

62 หมู่ 1 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน

วุฒิการศึกษา

วท.บ.ฟิ สิ กส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาแหน่งและสถานที่ทางาน

แผนกวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่

