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บทคัดย่อ 
 

รหัสโครงการ   :  Inno 06/2/2556 
ชื่อโครงการ      :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
    ที่สอนเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
ชื่อนักวิจัย :  นายบรรจง  แก้ววิเศษกุล  นายประดิษฐ์  สุทธิเภท  นางสาวจิตกวี  กระจ่างเมฆ  
                       และนางสาวธมนวรรณ  แสงงามมงคล    
                   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่ได้รับการ
สอนเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มาจากระบบโควตาและระบบรับตรง และ 4) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา จ านวน 
109 คน  

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็น  

ผลการวิจัย พบว่า 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
2.  นักศึกษาที่จบจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งนักศึกษาที่จบจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3.  นักศึกษาจากระบบโควตาและระบบรับตรง ที ่ได้ร ับการสอน เสริมพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  
ค าส าคัญ  :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
E-mail Address :  bunjong.k@rmutr.ac.th 
ระยะเวลาโครงการ :  ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 
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Abstract 
 
Code of project   : Inno 06/2/2556 
Project name      : Learning Achievement and Attitude towards a Remedial Course of 
                             Basic Mathematics of First-Year Business Students, Rajamangala 
                             University of Technology Rattanakosin 
Researcher name : Bunjong Kaewwisetkul,  Pradit Suttipet,  Jitkawee  Krajangmek,  
                             and Thamonwan  Saengngammongkhol 
                             

The purposes of this research were 1) to study the learning achievement of 
students attending a remedial course of basic mathematics course 2) to compare the 
learning achievement of the students graduating from high school level and vocational 
certificate level 3) to compare the learning achievement of the students admitted from 
quota and direct admission system and 4) to study of the students’ opinions towards the 
remedial course. The samples were 109 of first year business students at Salaya campus.  

The research instruments were instructional materials of Basic Mathematics Course, 
the fundamental test of basic mathematics, and questionnaires. 

The results showed that : 
1. Learning achievement of students after attending remedial course of basic 

mathematics was significantly higher than that before learning at the 0.01 level. 
2. The learning achievement of the students graduating from high school level and 

vocational certificate level was significantly different at the 0.01. The learning achievement 
of the students graduating from high school was higher than that of those graduating 
vocational certificate level. 

3. The learning achievement of students admitted from quota and direct admission system 
attending a remedial course of basic mathematics was not significantly different at the 0.01 level. 

4. The students’ opinion toward a remedial course of basic Mathematics as a 
whole was at a good level. 
Keywords  :  Learning Achievement,  Basic Mathematics 
E-mail Address :  bunjong.k@rmutr.com 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1.  ชื่อ สกุล  นายบรรจง  แก้ววิเศษกุล 
2.  ต ำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  หน่วยงำน  คณะศิลปศาสตร์ พ้ืนที่ศาลายา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
  โทรศัพท์ 02-889-4585-7 ต่อ 2921-2  มือถือ 087-0888997 
  โทรสาร 02-889-4585-7 ต่อ 2920    

e-mail :  bunjong.k@rmutr.ac.th  kaewwisetkul@gmail.com    
4.  ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
   กศ.ม. (คณิตศาสตร์)  ปี 2533       

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  ปี 2525 

 
1.  ชื่อ สกุล  นายประดิษฐ์   สุทธิเภท  
2.  ต ำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
3.  หน่วยงำน  คณะศิลปศาสตร์ พ้ืนที่ศาลายา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

  โทรศัพท์ 02-889-4585-7 ต่อ 2921-2  มือถือ 083-1346889 
  โทรสาร 02-889-4585-7 ต่อ 2920    

e-mail :  pradit.s@rmutr.ac.th  pradit.s@gmail.com    
4.  ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
   ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  ปี 2542  

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ปี 2535                
 
 
 
 

1.  ชื่อ สกุล    นางสาวจิตกวี  กระจ่างเมฆ    
2.  ต ำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
3.  หน่วยงำน  คณะศิลปศาสตร์ พ้ืนที่ศาลายา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

  โทรศัพท์ 02-889-4585-7 ต่อ 2921-2  มือถือ 081-170-9973      
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  โทรสาร 02-889-4585-7 ต่อ 2920    
e-mail :  jitkawee.k@rmutr.ac.th  jitkawee_k@hotmail.com   

4.  ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน   
   กศ.ม. (ภาษาไทย)  ปี 2541      

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทักษิณ  
กศ.บ. (ภาษาไทย)  ปี 2530     
   

1.  ช่ือ สกุล    นางสาวธมนวรรณ  แสงงามมงคล    
2.  ต ำแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  หน่วยงำน  คณะศิลปศาสตร์ พ้ืนที่ศาลายา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

  โทรศัพท์ 02-889-4585-7 ต่อ 2921-2  มือถือ 085-5511138    
  โทรสาร 02-889-4585-7 ต่อ 2920    

e-mail :  thamonwan.s@rmutr.ac.th  per2499t@hotmail.com 
4.  ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
   กศ.ม. (คณิตศาสตร์)  ปี 2540       

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศศ.บ. (คณิตศาสตร์)  ปี 2522 
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