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ผลการจดักจิกรรมเพือ่เพิม่ความเข้าใจ
เนือ้หาวชิาคณิตศาสตร์  

โดยการประยกุต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสงัคม
 บังอร  ฉางทรัพย์* ภาสินี  สงวนสิทธิ์** อมรรัตน์  โตทองหล่อ** 

รังสิมา  ใช้เทียมวงศ์** อัญชลี  ชุ่มบัวทอง** ระพีพันธุ์  ศิริเดช**

บทคัดย่อ
  การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นกระบวนการแสดงถงึปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ทีแ่สดงออก
ถงึความสนใจให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ทัง้ในด้านวตัถ ุสิง่ของ ข้อมลูข่าวสาร หรอือารมณ์ 
เป็นความสัมพันธ์ท่ีมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตและเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้บุคคลประสบ
ความส�าเร็จในด้านต่าง ๆ 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม
เพื่อเพิ่มความเข้าใจเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการการสนับสนุนทาง
สังคม 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนในกลุ่ม ความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์
ทีป่รกึษา ระหว่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม และ 3) เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ภายหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ศกึษาเป็นนกัศึกษาชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิทีล่งทะเบยีน
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ (MA1003) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 54 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคม 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่า
ทีที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test Dependent) และการสรุปอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า ภายหลัง
การจัดกจิกรรม นกัศกึษามค่ีาเฉล่ียความเข้าใจเนือ้หาวชิาคณติศาสตร์  ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัเพือ่น
ในกลุ่ม และความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.001) โดย
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมในระดับดี  

ค�าส�าคัญ :   กิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ การสนับสนุนทางสังคม

* รองศาสตราจารย์ ดร. ** อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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The Activities to Increase 
Mathematics Content Understanding
   by Application of Social Support 
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Abstract
 Social support is a process that shows the interaction between persons. The  

support  expressed an interest to help each other in terms of material, information 

or emotion is inextricably useful life and is essential to personal success in many 

fields.

 The purpose of this study were to 1) comparison mathematics content 

understanding of  the first year Medical Science students between before and after 

to participate the activities by  application of social support, 2) to compare the levels 

of good relations with the group and advisors  of the students between before and 

after to participate the activities and 3) to study the student satisfaction after the 

activities. The sample used in this study consisted of 54 Medical Science students in 

the Faculty of Science and Technology, Huachiew Chalermprakiet University enrolled 

in Mathematics course (MA1003) on the first semester of the 2013 academic year. 

The instruments were activities by application of social support, questionnaire and 

interviews, which were analyzed by descriptive, t-test dependent statistic and analytic 

induction. After the activities, the results showed the score significantly higher than 

before on all factors, Mathematics content understanding , good relations with the 

group and advisors. In addition, students satisfied with the overall activities on the 

good level.
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บทน�า
  ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุไว้ว่าหลักการจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ ซึง่ถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส�าคญั ดงันัน้กระบวนการ
ศกึษาจงึต้องมุง่เน้นให้ผู้เรียนมคีวามสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองได้เป็นอย่างดี ( กระทรวงศึกษาธกิาร 
กรมวิชาการ. 2545) โดยเฉพาะการศึกษาวิชาพื้นฐานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา นับว่ามีความจ�าเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของรายวิชาการศึกษาทั่วไป เช่น วิชาคณิตศาสตร์ซึ่ง
เป็นวิชาที่มีความส�าคัญและเป็นพื้นฐานในการน�าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยเป็นพื้นฐาน
ของการศกึษาต่อในวชิาชพี โดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นกัศกึษาทีเ่รยีน
ในสาขาดังกล่าว จ�าเป็นต้องมคีวามรูท้างด้านคณติศาสตร์ในการค�านวณสารและความเข้มข้นของน�า้ยาใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ดังน้ันคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิได้ก�าหนด
ในหลักสูตรให้นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ มกีารเรยีนในรายวชิาพืน้ฐานตามก�าหนด
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MA1003 (คณิตศาสตร์) ในปีที่ 1 
รายวิชาดงักล่าวนบัว่ามคีวามส�าคญัต่อนกัศกึษาทีต้่องเรียนให้ผ่านตามข้อก�าหนด เนือ่งจากเป็นวชิาบงัคบั
ก่อน ของรายวชิา PH1183 (ฟิสิกส์ทางการแพทย์) ในช้ันปีที ่2 ดงันัน้ ถ้านกัศกึษาไม่ผ่านในวิชาคณิตศาสตร์ 
อาจมีผลต่อเนื่องกับวิชาฟิสิกส์ ท�าให้การเรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด อาจท�าให้
ไม่สามารถจบการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรได้ก�าหนดไว้ 
   คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
อาจารย์ทีป่รกึษาของนักศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้ท�าการติดตามผลการศกึษาของนักศกึษา
ในสาขาดังกล่าวพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากผล
การสอบกลางภาคอยู่ในระดับน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นเพื่อให้การเรียนของนักศึกษาประสบ
ความส�าเร็จและมีคุณภาพมากขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นความส�าคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนวิชา
คณิตศาสตรโ์ดยการประยกุต์ใช้กระบวนการสนบัสนนุทางสงัคม ซึง่เป็นกระบวนการที่มกีารน�าไปใช้อยา่ง
แพร่หลายและเป็นปัจจัยที่ท�าให้บุคคลประสบความส�าเร็จในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้เฮาส์ (House. 
1981 : 150) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางอารมณ ์
(Emotional support) เช่น การให้ความพึงพอใจ การยอมรับนับถือ ความห่วงใย 2) การสนับสนุนใน
การให้ประเมินผล (Appraisal support) เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการเห็นพ้องให้การรับรอง 3) 
การให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) เช่น การให้ค�าแนะน�า ตักเตือนให้
ค�าปรึกษา การให้ข่าวสาร และ 4) การให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ เช่น แรงงาน เงิน และเวลา 
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เป็นต้น ซึ่งในแวดวงการศึกษามีการประยุกต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้แก่นักเรียนและนักศึกษาอย่างกว้างขวางโดยท�าให้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี 
  โพลลิท (Pollitt. 1984) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม ท�าให้คนมีสุขภาพดี ซึ่งสุขภาพกายย่อม
ส่งถงึสขุภาพทางสมองและความพร้อมในการเรยีนนอกจากน้ันการสนับสนนุทางสงัคมยังช่วยในการยับย้ัง
ความเครียด ซึ่งความเครียดนั้นเป็นตัวบั่นทอนทั้งประสิทธิภาพทางสมองและประสิทธิภาพในการปรับตัว
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเรียน โดยมีผลวิจัยพบว่าเมื่อร่างกายเกิดความเครียดมากจะท�าให้มีการ
หลั่งสารสื่อประสาทท่ีเรียกว่าคอติซอล (Cortisol) ในปริมาณมาก ซึ่งสารดังกล่าวมีผลต่อความสามารถ
ในการจดจ�าของสมอง (Comeau. 2002 : Online) จงึท�าให้มผีลต่อการเรยีน ดงันัน้การสนบัสนนุทางสงัคม
ย่อมมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คลีน (Crean. 2004) 
ที่ศึกษาในเด็กนักเรียน พบว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงเป็นอันดับ
แรกทีม่ผีลต่อการเรียน โดยนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมมากจะเป็นผูท้ีม่คีวามส�าเรจ็ในการเรยีน
มากขึน้เช่นเดยีวกัน ดงัน้ันการสนับสนุนทางสงัคมนบัเป็นปัจจยัส�าคญัต่อความส�าเรจ็ในการเรยีน ไม่ว่าการ
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว จากเพื่อน หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สามารถ
ท�าให้เกิดการจัดการความเครียดและท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
  นอกจากนี้มีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยอื่นที่มีอ�านาจการท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลพบว่า ปัจจัยท่ีมีอ�านาจการท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ การสอนของอาจารย ์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ทัศนคติของนักศึกษาต่อวิชาชีพ การบริหารของสถานศึกษา สภาพ
ครอบครัว อาจารย์ท่ีปรึกษา ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน สามารถร่วมกันท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาได้ ร้อยละ 97.20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (นรากร พลหาญ และสมสมร เรืองวรบูรณ์. 
2555) อย่างไรก็ตามในส่วนของการศึกษาคร้ังนี้ ได้เน้นความส�าคัญของการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บุคคลประสบความส�าเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเรียน (ประณต เค้าฉิม. 2549) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีความพร้อม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพยวรรณ กมลพัฒนานันท์ (2543) ที่พบว่าปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษามีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง และได้สรุปว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา ท�าให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ซึ่งมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามมานั่นเอง  
ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญของกระบวนการสนับสนุนทางสังคมตามรายละเอียดข้างต้น เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจเนือ้หาบทเรยีนให้แก่นกัศกึษา จงึได้จดัรปูแบบกจิกรรมโดยการประยกุต์ใช้กระบวนการสนบัสนนุ
ทางสังคม มาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการวิจัย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนร่วมช้ัน
เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี คอยช่วยเหลือและทบทวนเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เพื่อนใน
กลุ่ม นอกจากนี้ยังคอยให้การช่วยเหลือ ดูแล ให้ค�าแนะน�าอีกด้วย อย่างไรก็ตามนักศึกษายังได้รับการ
สนบัสนนุทางสังคมจากอาจารย์โดยการให้ก�าลงัใจ การทบทวนบทเรียน และการตดิตามผลของการด�าเนนิ
กิจกรรมอย่างสม�่าเสมอเพื่อเป็นการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา การด�าเนินการดังกล่าวย่อมก่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อน และความสัมพันธ์กับอาจารย์มากขึ้น รวม
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ท้ังมคีวามพึงพอใจในรปูแบบกิจกรรม ซ่ึงผลวจัิย ย่อมแสดงให้เหน็ดงัรายงานการวจิยัชัน้เรยีนในครัง้นี ้ซึง่
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการเรียนในรายวิชาดังกล่าวและรายวิชาอื่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการการสนับสนุนทางสังคม 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม และความสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่าง
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ระเบียบวิธีวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
Experimental Resarch) แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา MA1003 คณิตศาสตร์ จ�านวน 54 คน 
 ข้อจ�ากัดของการวิจัย
  การวิจัยด�าเนินการระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ในช่วงด�าเนินการ ผู้วิจัย
ไม่สามารถควบคมุปัจจัยแทรกซ้อนบางประการได้ เช่น การทีนั่กศกึษาบางคนไม่เข้ารบัการทบทวนบทเรียน
จากเพื่อนหรืออาจารย์ เป็นต้น นอกจากนี้คณะผู้วิจัยไม่ได้ท�าการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
คะแนนช่วงกลางภาค และปลายภาคของนักศึกษา เนื่องจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเป็นเนื้อหา
ที่ไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ อีกทั้งคณะผู้วิจัยไม่ได้ก�าหนดให้มีกลุ่มควบคุมจึงไม่สามารถลดปัจจัย
แทรกซ้อนด้านเนื้อหาของข้อสอบ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ได้แก่
  2.1 กิจกรรมที่ประยุกต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคม 
    คณะผูว้จิยัได้จดัรูปแบบกิจกรรมทีป่ระยกุต์ใช้กระบวนการสนบัสนนุทางสงัคมตามรปูแบบ
ของเฮ้าส์ (House. 1981 : 150) จากอาจารย์ที่ปรึกษาและจากเพื่อนที่คอยดูแลช่วยเหลือโดยการช่วย
ทบทวนบทเรยีนให้และคอยตดิตามเร่ืองการเรยีนของเพ่ือนในกลุ่ม การสนบัสนนุในการให้ประเมินผลจาก
อาจารย์โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร โดยการให้ค�าแนะน�า และ
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ให้ค�าปรึกษา ทั้งจากอาจารย์และเพื่อนในกลุ่ม การด�าเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน ดังนี้
  ขั้นตอนการชี้แจง โดยท�าการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MA 1003 คณิตศาสตร์ ภายหลังการสอบกลางภาค อาจารย์ได้นัดนักศึกษา
ทุกคนท�าแบบสอบถามก่อนการด�าเนินกิจกรรม (Pre-test) จากนั้นได้ท�าการชี้แจงรายละเอียดรูปแบบ
กิจกรรมตามขั้นตอนการด�าเนินการ แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มละ 1-3 คน ในกลุ่มดังกล่าว ทางอาจารย์
ก�าหนดให้สมาชิกกลุ่ม จ�านวน 1 คน ซึ่งมีผลการเรียนดี เป็นหัวหน้ากลุ่ม ท�าหน้าที่คอยดูแลเกี่ยวกับ
การเรียนของเพื่อนในกลุ่ม จากจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด 54 คน ท�าให้ได้นักศึกษาที่คอยดูแลเพื่อนในกลุ่ม 
22 คน และนักศึกษาที่เป็นสมาชิกกลุ่ม 32 คน 
  ขั้นตอนการด�าเนินการ ภายหลังขั้นตอนการชี้แจง นักศึกษาเริ่มด�าเนินการเป็นเวลา 4 
สัปดาห์ โดยให้ผู้ที่มีผลการเรียนดีคอยทบทวนบทเรียนให้เพ่ือนอย่างสม�่าเสมอสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยให้แต่ละกลุ่มรายงานผลการด�าเนินการต่ออาจารย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในแต่ละ
ครัง้ทางอาจารย์ทีป่รึกษาคอยให้ก�าลงัใจและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีนอกจาก
นี้ทางอาจารย์ซึ่งสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนทางสังคมโดยการทบทวนบทเรียนให้แก่ผู้ที่มี
ปัญหาผลการเรียนด้วยจ�านวน 2 ครั้ง 
  ขัน้ตอนการสรปุผลร่วมกนั ภายหลงัขัน้ตอนการด�าเนนิการ 1 สปัดาห์ อาจารย์ซึง่เป็นคณะ
ผู้วิจัยได้นัดประชุมนักศึกษาทุกคนอีกครั้ง ท�าการสอบถามผลการด�าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และให้
นักศึกษาท�าแบบสอบถามภายหลังการจัดกิจกรรม (Post-test) และสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
  2.2 แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามในลักษณะสอบถามความคิดเห็นจาก
นักศึกษาเพื่อประเมินตนเองต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม ความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา และความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดกิจกรรม โดยค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 
มาก และมากที่สุด โดยมีคะแนน 1 ถึง 5 ตามล�าดับ (ในส่วนข้อค�าถามเกี่ยวกับความพอใจในภาพรวมของ
การจัดกจิกรรมจะสอบถามภายหลงัการจัดกจิกรรมเท่านัน้) ทัง้นีแ้บบสอบถามดังกล่าวได้เคยทดลองใช้ใน
รายวิชาอ่ืนมาก่อน โดยคณะผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามด้วยวธิคีอนบรคั 
(Cronbach’s Alpha) ได้ค่าระหว่าง 0.73-0.92 (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546 : 447-451)
  2.3 แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึกของนักศึกษา
ภายหลังการจัดกิจกรรมทั้งนักศึกษาที่เป็นผู้ดูแลเพื่อนและนักศึกษาที่เป็นสมาชิกกลุ่ม โดยผู้สัมภาษณ์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา แนวค�าถาม ประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรค ผลการด�าเนินกิจกรรม ความเข้าใจในเนื้อหา 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรม และความต้องการให้มกีจิกรรมลกัษณะดงักล่าวต่อไปหรือไม่ ท�าการ
บันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติพรรณนา (Descriptive statistic) และการทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่โดยการใช้การทดสอบค่าททีีไ่ม่เป็นอิสระจากกนั (t-test Dependent) ด้วย
โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท�าการวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Ana-
lytic induction)

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
นั้น ประกอบด้วย ก่อนระยะการจัดกิจกรรมคณะผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาตอบเกี่ยวกับ
ความเข้าใจในเนือ้หาวชิาคณติศาสตร์ ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัเพ่ือนในกลุม่ และความสมัพันธ์ทีด่กีบัอาจารย์ที่
ปรึกษา จ�านวน 54 คน (มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1 คน) และภายหลังการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 4 
สัปดาห์ คณะผู้วิจัยได้นัดประชุมนักศึกษาและแจกแบบสอบถามเดิม โดยเพิ่มข้อค�าถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม ให้แก่นักศึกษา 54 คน (มีผู้ไม่ตอบ จ�านวน 10 คน) ในส่วนของ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษา 3 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ได้ผล
การวิจัยดังนี้
 ข้อมูลเชิงปริมาณ
 1. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรม
  จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรม มีนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามจ�านวน 53 คน และเมื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา พบว่า จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความเข้าใจเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 3.00 ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใน
กลุ่ม เท่ากับ 3.51 และความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา เท่ากับ 3.68 เมื่อท�าการวิเคราะห์ในภาพรวม
พบมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.40 รายละเอียดแสดงไว้ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
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    เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาภายหลังการจัดกิจกรรม
  จากการวเิคราะห์แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาภายหลงัการจดักจิกรรม มีนกัศกึษาตอบ
แบบสอบถามจ�านวน 44 คน และเมื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา พบว่า จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความเข้าใจเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 3.59 ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใน
กลุ่ม เท่ากับ 3.95 และความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา เท่ากับ 4.00 เมื่อท�าการวิเคราะห์ในภาพรวม
พบมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.85 รายละเอียดแสดงไว้ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาภายหลังการจัดกิจกรรม
    เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์

 3. การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ศึกษา
  จากตารางที่ 3 เมื่อท�าการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ 
ความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม และความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์
ทีป่รกึษา ระหว่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรมพบว่า ภายหลงัการจดักจิกรรมนกัศกึษามคีวามเข้าใจเนือ้หา
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.59 ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ ่มเพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.44 และ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับอาจารย์ เพิ่มข้ึน เท่ากับ 0.32 (จากคะแนนเต็ม 5) โดยเม่ือท�าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ปัจจยัท่ีศึกษาโดยการใช้การทดสอบค่าท ีชนดิกลุม่ตวัอย่างไม่เป็นอสิระต่อกัน (t-test 
Dependent) พบว่าภายหลงัการจดักจิกรรม ค่าเฉลีย่ทกุปัจจัยเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ (p<0.001) 
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ตารางที่ 3  ค่าสถิติพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
    เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์ โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test Dependent

  4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม
  จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังการจัดกิจกรรมพบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม เท่ากับ 3.65 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 การสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
  ภายหลังการจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 3 คน 
ได้ดังนี้
 นักศึกษาคนท่ี 1 เป็นผู้มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี จัดให้เป็นผู้ดูแลเพื่อนในการ
ด�าเนินกิจกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า สมาชิกในกลุ่มมักไม่อยู่ประจ�าท่ีห้องพัก ท�าให้ไม่สามารถให้การสนับสนุน
ได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามตนเองได้พยายามตามหา และพบบ้างเป็นบางครั้ง จึงไม่สามารถด�าเนิน
กิจกรรมในการทบทวนบทเรียนได้อย่างเต็มท่ี ทั้งนี้นักศึกษาเสนอว่าเป็นโครงการที่ดีควรให้มีต่อไป และมี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ทั้งนี้ตนเองได้เข้ารับการทบทวนบทเรียนจากอาจารย์ผู้สอนที่จัดทบทวนให้
อีกด้วย โดยท�าให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
 นักศึกษาคนที่ 2 เป็นผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนในการทบทวนบทเรียน
ให้อย่างเต็มที่ โดยตนเองได้รับการทบทวนอย่างครบถ้วน และค่อนข้างพอใจในการด�าเนินกิจกรรมเป็น
อย่างสูง โดยภายหลังได้รับการทบทวนเพียง 1-2 ครั้ง ท�าให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้นมาก และมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างสูง โดยมีความต้องการให้ด�าเนินการต่อไป โดยเฉพาะในทุกวิชาที่เรียน และ
ได้เข้าฟังการทบทวนเนื้อหาจากอาจารย์ผู้สอนด้วย
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 นักศึกษาคนที่ 3 เป็นผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม โดยรอรับการสนับสนุนจากผู้ที่อาจารย์ก�าหนดให้ดูแล
เพื่อน นักศึกษากล่าวว่า หัวหน้ากลุ่มดังกล่าว ไม่ด�าเนินการทบทวนบทเรียนให้แก่สมาชิกในกลุ่มและไม่
สามารถตามหาได้ ท�าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการสับสนว่าจะท�าอย่างไรกับกิจกรรมที่อาจารย์จัดให้ ดังนั้น
สมาชกิทีเ่หลอืจึงด�าเนนิการจดัทบทวนกันเอง โดยได้ผลเป็นทีน่่าพอใจและท�าให้เข้าใจบทเรยีนมากขึน้ โดย
มีความพึงพอใจและต้องการให้มีการด�าเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้นักศึกษาได้เข้าฟัง
การทบทวนเนือ้หาจากอาจารย์ผูส้อนไม่ครบทุกครัง้ แต่มคีวามต้องการให้อาจารย์มกีารทบทวนในลกัษณะ
ดังกล่าวต่อไป

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวจิยัครัง้นี ้คณะผูว้จิยัมข้ีอจ�ากดัในการด�าเนนิการในลกัษณะการทดลองอย่างครบถ้วน 
เนื่องจากจ�านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีเพียง 54 คน และมี
การจัดการเรยีนการสอนรายวชิาคณติศาสตร์ ให้แก่นกัศกึษาดงักล่าวเพยีงกลุม่เดยีวเท่าน้ัน จงึไม่สามารถ
จัดนกัศกึษาให้มกีลุม่ควบคุมได้ ท�าให้เกดิปัจจยัแทรกซ้อนสงู อย่างไรกต็ามการวิจัยดงักล่าวเกดิขึน้เนือ่งจาก
พบว่า นกัศึกษามผีลการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ ทีค่่อนข้างน้อยในส่วนการวดัผลกลางภาค ซึง่มลีกัษณะเป็น
ข้อสอบอัตนัย ทั้งนี้โดยภาพรวมนอกจากนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยพบว่านักศึกษาใน
หลกัสตูรอืน่โดยส่วนใหญ่มผีลการเรยีนไม่ถงึเกณฑ์เช่นเดยีวกนั เหตผุลข้างต้นมคีวามเป็นไปได้ว่า รายวิชา
คณิตศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ท�าให้นักศึกษา ซึ่งผ่าน
การเรียนช้ันมัธยมศึกษามาไม่นาน ยังคงไม่สามารถปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจาก
ความแตกต่างในวิธีการเรียน การสอนระหว่างระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน 
  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากกิจกรรมท่ีผู้วิจัยจัดขึ้นมีลักษณะการเรียนในลักษณะของการเรียน
แบบร่วมมือ หรือมีลักษณะคล้ายกับการจับคู่กันเรียน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเคยมีผู้ศึกษาไว้ว่ามีความส�าคัญ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างสูง (พัฒน์ กั่งเซ่ง. 2545) ทั้งนี้นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะของการวิจัยคร้ังน้ีแล้ว ยังมีอีกหลายแนวทาง โดยเฉพาะมีการศึกษามากเกี่ยวกับ
รูปแบบกิจกรรมที่น�ามาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้ เช่น การใช้แผนที่ความคิด 
เป็นต้น (บังอร ฉางทรัพย์ ส�าอาง วณิชชาพลอย และภาสินี สงวนสิทธิ์. 2552 : 13-32) ท้ังนี้การศึกษาท่ี
ผ่านมามักเน้นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยพบว่าท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกต่างกันออก
ไป ลักษณะดังกล่าวข้ึนอยู่กับการด�าเนินการที่สามารถลดปัจจัยแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด 
การศกึษาครัง้นี ้เป็นการแก้ปัญหาการเรยีนในลกัษณะเฉพาะหน้า ซึง่วธิกีารหรอืขัน้ตอนการวจิยัยงัไม่ครบ
ถ้วนนัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่ได้ก�าหนดให้มีกลุม่ควบคมุ เน่ืองจากจ�านวนนกัศกึษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การแพทย์ไม่มากนัก มีการจัดการเรียนการสอนเพียงกลุ่มเดียว และยังมีระยะเวลาด�าเนินการค่อนข้าง
น้อย ท�าให้ไม่เพียงพอที่จะท�าให้ผลการวิจัยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการศึกษาต่อไปควรเพิ่ม
ระยะเวลาให้ยาวนานขึ้น และควรด�าเนินการในทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
นั้น
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  จากผลการวจิยั ถึงแม้ผูว้จิยัจะไม่ได้วิเคราะห์ในส่วนของผลคะแนนจากผลการสอบ แต่เมือ่พจิารณา
แล้วจะเหน็ว่าภายหลงัการด�าเนินกิจกรรม ค่าเฉลีย่ในปัจจยัทีศึ่กษาสงูอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติ ิ(p<0.001) 
ได้แก่ ความเข้าใจเนือ้หาวชิาคณติศาสตร์ ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัเพือ่นในกลุม่ และความสมัพนัธ์ทีด่กีบัอาจารย์
ทีป่รกึษา นอกจากนีน้กัศกึษายงัมคีวามพงึพอใจในภาพรวมของการจดักจิกรรม อยู่ในระดบัทีด่ ีสอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมาที่รายงานว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญา ชูช่วย. 2551) 
อย่างไรกต็ามผลการวจิยัดงักล่าวย่อมเป็นข้อมลูเบือ้งต้นทีแ่สดงให้เหน็ว่าการจดัรปูแบบกจิกรรมทีป่ระยกุต์
ใช้การสนับสนุนทางสังคม มีประสิทธิภาพในการท�าให้นักศึกษาเข้าใจถึงเนื้อหาวิชามากขึ้น รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ทีด่กีบัเพือ่นและอาจารย์ทีป่รึกษา นอกจากนีย้งัแสดงให้เหน็ว่ารปูแบบกจิกรรมดงักล่าวท�าให้
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการด�าเนินการ
ในลกัษณะดงักล่าวในรายวชิาอืน่หรือรายวชิาทีน่กัศกึษามีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่เพ่ือเป็นการช่วยแก้ไข
ผลการเรียนของนักศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
  ควรมกีารด�าเนนิการในรายวชิาอืน่ท่ีเก่ียวข้องเพือ่เป็นการเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา 
โดยเน้นการสนบัสนนุทางสงัคมในส่วนต่าง ๆ  เช่น ครอบครวั หรือรุน่พี ่เป็นต้น อกีทัง้ควรสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเรียนโดยเฉพาะการสร้างกิจกรรมให้ความ
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