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สรุปผลการวิเคราะห์ความคดิเห็น/ความพงึพอใจการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พืน้ฐาน 
สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

ระหว่างวันที่ 17 - 21 และ 23 พฤษภาคม 2554 
 
 
  

  
 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าค่าย จํานวน 1,382 คน 
เก่ียวกับการจัดค่ายพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งสิน้ 1,160 คน คิดเป็นร้อยละ 83.94 ของ         
ผู้เข้าค่าย ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาร้อยละ 98.01 มีความพึงพอใจในการเข้าค่าย โดยนักศึกษามีความคิดเห็น
เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนก่อนเข้าค่าย อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 2.71 และหลังการเข้าค่าย
นักศึกษามคีวามคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรยีนเพ่ิมขึ้น ความเหมาะสมของหลักสูตรการสอน เน้ือหา 
และเอกสารประกอบการสอน และความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.59, 3.88, 3.93 และ 3.80 
ตามลําดับดังน้ี  

 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) ข้อที ่ เร่ือง 
จํานวน 
 ผู้ตอบ 
(คน) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

x  SD 
ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

1. ก่อนการเข้าค่าย นักศกึษา
มีความรู้ความเข้าใจในวิชา
ที่เรียน อยู่ในระดับใด 

1,150           2.71 0.71 ปานกลาง

  พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์ 1,147 30 2.62 90 7.85 586 51.09 372 32.43 69 6.02 2.69 0.81 ปานกลาง
  ฟิสิกส์ 1,122 20 1.78 89 7.93 635 56.60 334 29.77 44 3.92 2.74 0.73 ปานกลาง

2.  หลังการเข้าค่าย นักศกึษามี
ความรู้ความเขา้ใจในวิชาที่
เรียนเพิ่มขึ้นในระดับใด 

1,148           3.59 0.61 มาก 

  พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์ 1,142 76 6.65 621 54.38 411 35.99 29 2.54 5 0.44 3.64 0.66 มาก 
  ฟิสิกส์ 1,130 54 4.78 542 47.96 485 42.92 44 3.89 5 0.44 3.53 0.67 มาก 

3.  หลักสูตรการสอน เน้ือหา     
มีความเหมาะสม 

1,149           3.88 0.66 มาก 

  พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์ 1,145 173 15.11 702 61.31 236 20.61 29 2.53 5 0.44 3.88 0.70 มาก 
  ฟิสิกส์ 1,134 167 14.73 700 61.73 239 21.08 22 1.94 6 0.53 3.88 0.69 มาก 

4.  เอกสารประกอบการสอนมี
ความเหมาะสม 

1,149           3.93 0.70 มาก 

  พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ์ 1,146 223 19.46 669 58.38 219 19.11 31 2.71 4 0.35 3.94 0.72 มาก 
  ฟิสิกส์ 1,135 211 18.59 663 58.41 224 19.74 33 2.91 4 0.35 3.92 0.72 มาก 

ภาพรวม (เฉลีย่ ขอ้ 1-4) 1,150           3.53 0.49 มาก 
ภาพรวม (เฉลีย่ ขอ้ 2-4) 1,150           3.80 0.53 มาก 

หมายเหตุ  :   คะแนนเฉล่ีย 1 - 1.50 = น้อยทีสุ่ด ,  1.51 - 2.50 = น้อย , 2.51 - 3.50 = ปานกลาง , 3.51 - 4.50 = มาก , 4.51 - 5.00  = 
 มากที่สุด  

ข้อมูล ณ วันที ่16 มิถุนายน 2554 

กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมศาสตร์ 
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ข้อคําถาม จํานวน ร้อยละ 

5. นักศึกษาคิดว่าได้รับความรู้คุ้มค่ากับการเสียเวลามาเข้า
ค่ายหรือไม่ 

  

• คุ้มค่า 1,088 97.23 
• ไม่คุ้มค่า 31 2.77 

รวม 1,119 100.00 
6. นักศึกษาคิดว่าควรจัดค่ายวิชาการน้ีให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

ในปีการศึกษาหน้าอีกหรือไม่ 
  

• ควรจัด 1,106 98.84 
• ไม่ควรจัด 13 1.16 

รวม 1,119 100.00 
7. ระยะเวลาในการเรียนการสอน 5 วัน   

• เหมาะสม  880 78.50 
• ไม่เหมาะสม  241 21.50 

 ระยะเวลาน้อยเกินไป ควรเพิม่ระยะเวลาให้
มากกว่าน้ี  
(5 วัน, 8-10 วนั, 12 วัน,  15 วัน 1 -2 สัปดาห์,   
3 สัปดาห์,  20 วัน, 1 เดือน, อยากให้เรยีนเต็มวัน
ทุกวัน, ควรให้อาจารย์มีเวลาสอนมากกว่า            
3 ชั่วโมง, อาจารย์ควรเพิ่มระยะเวลาในการสอน
ให้มากกว่าน้ี แต่ขอให้มีเวลาพกัมากขึ้นด้วย เช่น 
สอน 10 วัน พกั 5 วัน เป็นต้น, นักศึกษาบางคน
อาจไม่เข้าใจในแต่ละรายวชิา ไม่ควรมีการสอน
เพิ่มในช่วงเวลา 18.00-20.00 น. เพื่อให้นกัศึกษา
ได้มีเวลาสําหรบัการทบทวนดว้ยตัวเองมากขึน้) 

225 20.07 

 ระยะเวลามากเกินไป  3 0.27 
 เหตุผลอื่น ๆ 11 0.98 
- ควรมีเวลาพกับา้งก็ดี เรียนต่อกนัเกินไป 
- ไม่ค่อยมีเวลาพกัทบทวนรายวชิาที่เรยีน 
- อาจารย์สอนไมท่ันตามเนื้อหา ทําให้นกัศึกษา

บางคนไม่เข้าใจ เพราะนักศึกษาอาจจะมา
จากสายวิชาเรียนต่างกัน ทําใหไ้ม่สามารถนํา
ความรู้ไปปรับใช้ได้ไม่ครบตามที่วิชานั้น
จําเป็นต้องใช้  

- น่าจะจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานก่อน 
- น่าจะสอนวิชาละ 2 วนั วันแรกสอน วันสองติว 
- รายวิชาฟิสิกส์เวลาน้อยไป น่าจะติวเต็มวัน 

 

รวม 1,121 100.00 
8. สรุปโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าค่าย        

คร้ังน้ีหรือไม่  
  

• พึงพอใจ 1,081 98.01 
• ไม่พึงพอใจ 22 1.99 

รวม 1,103 100.00 
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ข้อ 9. สิ่งที่ทา่นประทับใจในการเขา้คา่ยฯ ครั้งนี ้  
ลําดับ สิ่งที่ทา่นประทับใจในการเข้าคา่ยฯ ครั้งนี ้ ความถ่ี (คน) 

1. คณาจารย์  
1)  การสอนของอาจารย์ 249 
2)  เช่น สอนดี สอนรู้เรื่อง สอนเข้าใจง่าย สอนตรงประเด็น สอนสนุก สอนไม่เครียด มี

ความกระตือรือร้นในการสอน สอนเป็นกันเอง สอนอย่างละเอียด ต้ังใจสอนอย่าง
เต็มที่ มีเทคนิคและวิธีคิดที่ดีในการสอน สอนอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมเน้ือหา
ในการสอน  

 

3)  อาจารย์ผู้สอน และบุคลิกภาพของอาจารย์ 65 
4)  เช่น เป็นกันเอง เอาใจใส่ ใหค้วามช่วยเหลือ ดูแล ใจดี จริงใจ ความพยายาม ความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์ที่ดี อัธยาศัยดี ต้ังใจและเต็มใจ ความอบอุ่น การ
เตรียมตัวในการสอน ความทุม่เทและเสียสละ การให้คําแนะนําและให้คาํปรึกษาที่ดี 

 

5)  ได้รู้จักอาจารย์แต่ละท่านก่อนการเรียนจริง 8 
6)  อาจารย์สอนฟิสิกส ์สอนดี สอนสนุก เข้าใจง่าย 4 
7)  สอนดีมากทุกคน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 1 
8)  อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ สอนดี สอนสนุก 1 
9)  อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ เพราะสอนดีแล้วก็สอนสนุก  1 
10)  อาจารย์เป็นตัวจุดประกาย ความคิด ความอ่าน และความฝันของนักศึกษา 1 

2. รุ่นพี/่พีเ่ลี้ยง  
1)  การสอนของรุ่นพ่ี/พ่ีเลี้ยง 173 
 เช่น สอนดี สอนรู้เรื่อง สอนเข้าใจ สอนเป็นกันเอง มีทักษะในการสอน สามารถ

อธิบายเรื่องที่ยังไม่เข้าใจให้สามารถเข้าใจได้ เต็มใจและต้ังใจสอน สอนสนุก           
ความเอาใจใส่ในการสอน แนะนําเทคนิคในการเรียน มีความมุ่งมั่นในการสอน 

 

2)  รุ่นพ่ี/พ่ีเลี้ยง บุคลิกภาพของรุ่นพ่ี/พ่ีเลี้ยง 144 
 เช่น การดูแล ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความช่วยเหลือ ความเป็นกันเอง 

ความคุ้นเคย ใจดี การต้อนรับ ความอบอุ่น ความทุ่มเท และเสียสละ การให้
คําแนะนําและให้คําปรึกษาทีดี่ อัธยาศัยดี  

 

3. สถานที ่ 
1) สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม, เรียนห้องแอร์, แอร์เย็น 30 

4. อ่ืน ๆ  
1)  ได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น ได้รับความรู้ด้านวิชาการ ได้รู้จักเทคนิคในการ

เรียนและการสอบ ได้ทบทวนวิชาที่เคยเรียนเมื่อตอนมัธยมปลาย ได้ทบทวนความรู้
ในเรื่องที่ลืมไปแล้วทําให้มีพ้ืนฐานการเรียนที่ดี ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เรียนรู้ก่อนที่จะได้เรียนจริง การปรับตัวก่อนเปิดเรียน ได้
ประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น ได้รู้จักหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

213 

2)  ได้เพ่ือนใหม่ ได้รู้จักเพ่ือนในสาขา มีเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้น ความช่วยเหลือของเพ่ือน        
การได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมิตรภาพ 

88 

3)  ประทับใจทุกอย่าง, ประทับใจที่ทางมหาวิทยาลัยได้ใส่ใจกับนักศึกษา เอากิจกรรมดี ๆ 
มาให้ มีความสขุในการเข้าค่าย และเป็นการติวที่ไม่เครียด 

10 

4)  นอกจากจะมีการเรียนสอนในห้องแล้ว  ยังมีการแยกกลุ่มให้รุ่นพ่ีช่วยแนะนําอีกด้วย 2 
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ข้อ 10.  สิ่งทีค่วรปรบัปรงุในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี ้  
ลําดับ สิ่งทีค่วรปรบัปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี ้ ความถ่ี (คน) 

1. คณาจารย์   
1)  สอนเร็วเกินไปทําให้ไม่เข้าใจและตามไม่ทัน ควรจะสอนทลีะขั้นตอน และควรสอน

แบบช้า ๆ แบ่งกลุ่มสอน และไม่ควรใช้การสอนเป็นวิชาการมากเกินไป เพราะตาม
ไม่ทัน และอาจารย์ควรหาอะไรผ่อนคลายให้นักศึกษาและไม่ควรเร่งสอนในเน้ือหา
เกินไป 

67 

2)  ควรอธิบายเน้ือหาอย่างละเอียด ครอบคลุม เจาะลึกเน้ือหา เป็นขั้นตอน และควร
อธิบายถึงวิธีทําในแบบฝึกหัดอย่างละเอียด เพ่ือความเข้าใจที่มากขึ้น เน่ืองจาก
นักศึกษาบางคนตามไม่ทัน และควรหาเทคนิควิธีการจําให้นักเรียน 

54 

3)  เอกสารควรมีเน้ือหามากกว่าน้ีและมีคําอธิบายที่เข้าใจง่าย และควรมแีบบฝึกหัด
มากกว่าน้ี, เน้ือหาในการสอนไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ ์อ่านแล้วไม่เข้าใจ 

9 

4)  ดีมาก, ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงาน คณะอาจารย์ และรุ่นพ่ีทุก ๆ ท่าน ที่
จัดทําค่ายน้ีขึ้นมา, ครั้งน้ีดีแลว้ครับ ประทับใจ และกลับมาเข้าใจสิ่งที่ลืมไปแล้ว 

3 

2. รุ่นพี/่พีเ่ลี้ยง   
1)  ควรเพ่ิมจํานวนพ่ีเลี้ยง เพราะไม่ทั่วถึงน้อง ๆ  ในการให้คําปรึกษา และการติวในห้อง, 

อยากให้รุ่นพ่ี 1 คน ติวน้อง 3 คน 
35 

2)  ควรเตรียมความพร้อม/ทบทวนเน้ือหาในการติวมากกว่าน้ี ควรติวอย่างละเอียดและ
เป็นระบบ ไม่ควรเฉลยแค่แบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวควรจะสอนขึ้นบนกระดานมากขึ้น 
และติวเป็นข้อ ๆ ไป 

9 

3)  อยากให้พ่ีเลี้ยงค่ายสอนโดยละเอียดและเข้าถึงน้อง ๆ ทุกคน การสอนไมค่วรนําใน
แบบฝึกหัดที่เฉลยแล้วมาสอนอย่างเดียว ควรมีการสอนบนกระดาน และควรมีการ
เตรียมตัวและทบทวนก่อนมาสอน 

7 

3. เวลา   
1)  ระยะเวลา, ระยะเวลาที่จัดไม่เหมาะสม, ควรใช้ระยะเวลาในการเข้าค่ายมากกว่าน้ี 

เช่น  มากกว่า 5 วัน, 1 อาทิตย์, มากกว่า 1 อาทิตย์, 15 วัน, ประมาณ 1 เดือน 
110 

2)  ระยะเวลากับเน้ือหาในการเรียนการสอนไม่สมดุลกัน เวลาน้อยเน้ือหามาก ทําให้
อาจารย์ต้องเร่งรีบในการเรียนบางวิชาเรียนไม่ทัน และควรมีการเรียนการสอน และ
ปรับเน้ือหา ให้เหมาะสมกับเวลา, ควรมีเวลาในการเรียนการสอนวิชาละ 2 วัน 

50 

3)  ควรจะมีระยะเวลาในการพักกลางวันให้มากกว่าน้ี เน่ืองจากนักศึกษามีจาํนวนมาก
ควรพักกลางวันในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน และควรมีช่วงเวลาให้นักศึกษาพักระหว่าง
เรียนบ้างเพ่ือให้นักศึกษาได้ผอ่นคลาย เช่น 1 ช่ัวโมง พัก 5, 10, 15 นาที, 3 ช่ัวโมง 
พัก 5-10 นาที, ช่วงคร่ึงเช้าและคร่ึงบ่ายควรพักช่วงละ 2 ครั้ง, ควรพัก 10 นาทีทั้ง
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย 

47 

4)  ควรมกีารจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และควรมรีะยะเวลาที่น้อยลงต่อวัน เช่น 
วันละ 5 ช่ัวโมง/วัน, สอนต้ังแต่ 9.00-15.00 น., เรียนถึง 16.00 น. ก็พอไมค่วรมกีาร
เรียนถึง 20.00 น., ไม่ควรติวถึง 20.00 น. เพราะดึกเกินไป น่าจะเป็นเวลา          
16.30-18.30 น. เพ่ือให้มีเวลาให้นักศึกษาอ่านหนังสือด้วย 

18 

5)  เวลาในการติว, ควรเพ่ิมระยะเวลาในการติวมากขึ้น และเพ่ิมเวลาให้นักศึกษาให้อ่าน
หนังสือทบทวนก่อนสอบ 2-3 วันด้วย 

15 
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ข้อ 10.  สิ่งทีค่วรปรบัปรงุในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี ้(ต่อ)  
ลําดับ สิ่งทีค่วรปรบัปรุงในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี ้ ความถ่ี (คน) 

4. สถานที ่   
1)  โรงอาหารแออัด ที่น่ังรับประทานอาหารไม่เพียงพอ โรงอาหารไม่สะอาด 5 
2)  ที่น่ังใกล้กันเกินไปน่ังไม่สะดวก และเก้าอ้ีบางตัวชํารุด 4 
3)  ห้อง 1,500 น่าจะมีจอฉายเพ่ิมอีก 2 -3 ตัว ตรงทางเดิน เพราะคนน่ังแถวหลังมอง

ไม่เห็นตัวหนังสือ และควรปรับปรุงโต๊ะเลคเชอร์ เพราะมีขนาดเล็กมาก 
3  

4)  ขยะในมหาวิทยาลัย ควรมีมาตรการให้เข้มงวดมากกว่าน้ี 1 
5. อาหาร   

1)  น่าจะเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย อาจจะเป็นอาหารกล่องก็ได้ 13 
2)  โรงอาหาร อาหารกลางวันไม่เพียงพอกับนักศึกษา ร้านอาหารท่ีมาเปิดขายมีน้อย

เกินไป 
8 

3)  อาหารว่างควรมากกว่าน้ี และควรแจกในช่วงเช้าด้วย 8 
6. อ่ืน ๆ   

1)  ควรมีกิจกรรมผ่อนคลายบ้าง มีกิจกรรมนันทนาการข้ันระหว่างเรียน เพ่ือจะได้
กระตือรือร้นและผ่อนคลายความตึงเครียดและความเหน่ือยล้า 

6 

2)  อยากให้มีกิจกรรมอย่างน้ีในทุก ๆ ปี 4 
 

 


