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สรุปผลการวิเคราะห์ความคดิเห็น/ความพงึพอใจการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พืน้ฐาน 

สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
ระหว่างวันที่ 17 - 21 และ 23 พฤษภาคม 2554 

 
 
  

  
 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
การจัดการที่เข้าค่าย จํานวน 223 คน เก่ียวกับการจัดค่ายพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 212 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.07 ของผู้เข้าค่าย ผลการวิเคราะห์สรุปว่า นักศึกษาร้อยละ 100.00 มีความพึงพอใจ
ในการเข้าค่าย โดยนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนก่อนเข้าค่าย อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 2.82 และหลังการเข้าค่ายนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพ่ิมขึ้น 
ความเหมาะสมของหลักสูตรการสอน เน้ือหา และเอกสารประกอบการสอน และความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉล่ีย 3.80, 4.14, 4.18 และ 4.04 ตามลําดับดังน้ี  

กลุ่มที่ 3 :  กลุม่สาขาวิชา จํานวน ร้อยละ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ  66 31.73 
2. เทคโนโลยีการจดัการ  142 68.27 

รวม 208 100.00 
 
 

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 นักศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจในวิชาที่
เรียน อยู่ในระดบัใด 

210 4 1.90 20 9.52 125 59.52 56 26.67 5 2.38 2.82 0.71 ปานกลาง

2.  หลังการเข้าค่าย นักศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจในวิชาที่
เรียนเพิ่มขึ้นในระดับใด 

210 18 8.57 134 63.81 56 26.67 2 0.95 - - 3.80 0.59 มาก 

3.  หลักสูตรการสอน เนื้อหา      
มีความเหมาะสม 

211 49 23.22 142 67.30 20 9.48 - - - - 4.14 0.56 มาก 

4.  เอกสารประกอบการสอนมี
ความเหมาะสม 

210 61 29.05 126 60.00 22 10.48 1 0.48 - - 4.18 0.62 มาก 

ภาพรวม (เฉลีย่ ขอ้ 1-4) 211           3.73 0.46 มาก 

ภาพรวม (เฉลีย่ ขอ้ 2-4) 211           4.04 0.47 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 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ  
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ข้อคําถาม จํานวน ร้อยละ 
5. นักศึกษาคิดว่าได้รับความรู้คุ้มค่ากับการเสียเวลามาเข้า

ค่ายหรือไม่ 
  

• คุ้มค่า 210 100.00 
• ไม่คุ้มค่า - - 

รวม 210 100.00 
6. นักศึกษาคิดว่าควรจัดค่ายวิชาการน้ีให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

ในปีการศึกษาหน้าอีกหรือไม่ 
  

• ควรจัด 210 100.00 
• ไม่ควรจัด - - 

รวม 210 100.00 
7. ระยะเวลาในการเรียนการสอน 3 วัน   

• เหมาะสม  194 93.72 
• ไม่เหมาะสม  13 6.28 
- ระยะเวลาน้อยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลาให้

มากกว่าน้ี เช่น 4 วัน, 5 วัน,  7-10 วัน และควร
จัดจํานวนวันใหม้ากขึ้น แต่ควรลดช่วงเวลาให้
น้อยลง  

5 2.58

- ระยะเวลามากเกินไป  2 1.03
- เหตุผลอื่น ๆ เชน่  เนื้อหาสาระยังไม่ครบตามที่

เรียนมากพอ อาจทําให้ไม่เข้าใจได้ในเวลาเรียน, 
ควรให้มเีวลาพกัผ่อนบ้าง,  ช่วงเวลาในการสอน
ติดกันมากเกินไป และเวลาเรียนในแต่ละวันนาน
เกินไป 

6 3.09

รวม 194 93.72 
8. สรุปโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าค่าย        

คร้ังน้ีหรือไม่  
  

• พึงพอใจ 202 100.00 
• ไม่พึงพอใจ - - 

รวม 202 100.00 
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ข้อ 9.  สิ่งที่ทา่นประทับใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี ้
 
ลําดับ สิ่งที่ทา่นประทับใจในการเข้าคา่ยฯ ครั้งนี ้ ความถ่ี (คน)
1. อาจารย์ผู้สอน 

1) ประทับใจการสอนของอาจารย์   
เช่น สอนเข้าใจง่าย, สอนสนุก, สอนดี, สอนละเอียด, สอนได้ชัดเจน, สอนเข้าใจมาก
ขึ้น สอนด้วยการให้ความรู้เป็นอย่างดี สอนด้วยความต้ังใจ สอนโดยการสอดแทรก
ความรู้อ่ืน ๆ  วิธีการสอน การใช้ภาษาที่ง่ายในการสื่อสารการสอน การสอนเน้ือหา
ใหม่และเก่าทีท่ําให้เข้าใจย่ิงขึ้น การสอนทีท่ําให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 

97 

2) อาจารย์ผู้สอน และบุคลิกภาพของอาจารย์ 
เช่น เป็นกันเอง, ใจดี, ให้กําลงัใจ, ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การดูแลเอาใจใส ่ให้การ
ช่วยเหลือ ให้คาํแนะนํา และดูแลเป็นอย่างดี  

25 

2. พี่เลี้ยง 
1) พ่ีเลี้ยง และบคุลิกภาพของพ่ีเลี้ยง 

เช่น การดูแลเอาใจใส่, การเป็นกันเอง, ใจดี, ให้ความรัก, ให้ความอบอุ่น, การต้อนรับ
เป็นอย่างดี, การให้คําปรึกษาและแนะนําทีดี่, น่ารัก, ความทุ่มเทและเสยีสละ, มี
อัธยาศัยดี มีนํ้าใจ ใหค้วามช่วยเหลือ 

59 

2) ประทับใจพ่ีเลีย้ง และการสอนของพ่ีเลี้ยง  
เช่น ทําให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น, สอนดี, สอนเข้าใจ, สอนสนุก, วิธีการสอน 

22 

3. อาหาร 
1) มีของว่าง และอร่อย 7 

4. สถานที่ 
1)  ประทับใจสถานที่ ห้องสวยมาก 2 

5. อ่ืน ๆ 
1) ทําให้ได้ความรู้มากขึ้น เข้าใจมากขึ้น ได้ทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนมา ได้แนวคิดใหม่ ๆ 

และได้เทคนิคเพ่ิมขึ้น 
25 

2) ทําให้ได้รู้จักเพ่ือนใหม่เพ่ิมขึ้น ได้มิตรภาพและความเป็นกันเอง จากเพ่ือนใหม่ และได้
รู้จักรุ่นพ่ี 

15 

3) ทําให้ได้รู้ เข้าใจ และชอบคณิตศาสตร์มากขึ้น มีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ 
มากขึ้น, ทําให้รู้เคล็ดลับในการทําโจทย์และข้อสอบคณิตศาสตร์แบบใหม่ รู้สูตร           
รู้สาระเกี่ยวกับการเรียนและการนําวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนเรื่องต่อไป  

9 

4) ประทับใจกิจกรรม, กิจกรรมนี้ทําให้ได้รับความรู้มาก สนุกมาก ประทับใจในหลาย ๆ 
เรื่อง เช่น การทบทวนการเรียนตอนเย็นที่รุ่นพ่ีทําให ้บรรยากาศการเรียน การเข้าค่าย
ดูอบอุ่น เป็นกันเอง สนุกสนาน ได้มาเรียนรวมกับเพ่ือน ๆ 

8 

5) ทําให้ได้รู้จักครูใหม่ ๆ ได้ความรู้อย่างมากมายที่ได้ติวกับอาจารย์ ดร.ที่เก่ง ๆ และไมใ่ช่
แค่การสอนในตําราเรียนอย่างเดียว อาจารย์ยังสอนเก่ียวกับความรู้ทั่วไปทั้งทางด้าน
วิชาการและทางสังคมอีกด้วย 

2 
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ข้อ 10. สรปุความคิดเหน็แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับ “สิ่งทีค่วรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครัง้นี”้ 
 
ลําดับที ่ สิ่งทีค่วรปรบัปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี ้ ความถ่ี (คน)
1. อาจารย์ 

1)  อาจารย์บางท่านสอนเร็ว บางท่านพูดเร็ว ควรอธิบายให้ช้ากว่าน้ี เพราะตามไม่ทัน 6 
2)  ควรมีเน้ือหามากกว่าน้ี  และอยากให้มีตัวอย่างในการทําโจทย์มากกว่าน้ี จะได้ทํา

จนคล่อง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ 
6 

3)  อยากให้สอนให้เข้าใจง่าย ๆ, อยากให้ลงรายละเอียดในเน้ือหามากกว่าน้ี เพราะบางที  
ก็ไม่เข้าใจที่อาจารย์สอน, สอนวิธีการคิดแบบลัด, อยากให้นําเสนอในรูปแบบและ
วิธีที่หลากหลาย 

5 

4)  ควรมีการ Entertain บ้าง โดยมีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างเรียนเพ่ือไม่ให้น่าเบ่ือ, 
อยากให้มีการแทรกความขบขันด้วยจะได้ไม่ง่วง หลักการมากเกินไป ทําให้ไม่ผ่อนคลาย
จะจําอะไรไม่ได้ อยากให้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้สนุกกับการเรียน  

4 

2. พี่เลี้ยง 
1)  พ่ีเลี้ยงบางห้อง ไม่ค่อยใส่ใจติวให้ มักจะต้องทําเอง, อยากให้พ่ีเลี้ยงสอนให้ละเอียด

ขึ้น เพราะบางเรื่องยังไม่เข้าใจ, รุ่นพ่ีบางคนไม่มาทําหน้าที่ในการดูแลน้อง 
4 

2)  อยากให้พ่ีเลี้ยงหากิจกรรมให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมมากกว่าน้ี รู้สึกตึงเครียด ควรมี
กิจกรรมนันทนาการเสริมบ้าง เพ่ือกระตุ้นให้น้อง ๆ หายง่วง 

2 

3)  ควรเอาพ่ีเลี้ยงที่สอนเก่ง ๆ ติวแทนอาจารย์ในช่วงค่ําเลย 1 
3. เวลา 

1)  ระยะเวลาในการเรียนติดต่อกันหลาย ๆ ช่ัวโมง ต้ังแต่ 9 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม ทําให้รู้สึก
ง่วงนอน และล้า, ระยะเวลาในการสอนควรน้อยลง และเวลาในช่วงเย็นหรือช่วงดึก 
ไม่ควรติวนานเกินไป 

6 

2)  ควรมีเวลาพักเบรกมากกว่าน้ี หรืออาจบ่อย ๆ โดยอาจพักสัก 30 นาที    4 
3)  ระยะเวลาเข้าค่าย 5 วัน เร็วไป เช่น 1 สัปดาห์ เป็นต้น และควรมีวันหยุดใน

ระหว่างการเข้าค่าย 
3 

4. อาหาร 
1)  น่าจะมีอาหารกลางวันเลี้ยง เพราะโรงอาหารข้าวไม่พอ, น่าจะให้ข้าวกล่องแทน

ของว่าง 
5 

5. อ่ืน ๆ 
1)  กิจกรรมดี ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีทุกปี  3 
2)  เรียนรวมกันมากเกินไป ควรแยกระหว่าง IT และ MT 2 
3)  ในช่วงเวลา 18.00-20.00 ควรให้นักศึกษาทบทวนโดยใช้ Internet ที่หอพักเอง, เรียน/

ติว/ ทบทวนดึกเกินไป ทําให้รับประทานไม่ตรงเวลา และไม่ค่อยมีเวลาทาํอย่างอ่ืน 
2 

4)  ควรมีการติววิชาอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมด้วย เช่น ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นต้น 2 
 
 

 
 


