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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุป ระสงค์เ พื่อกำรเพิ่มประสิ ทธิ ผลในกำร
สอนวิ ช ำค ณิ ตศำ สตร์ วิ ศวก ร รม 2 ก ร ณี ศึ ก ษ ำ นั ก ศึ ก ษ ำค ณ ะ
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี เปรี ยบเทียบ
ระหว่ำงวิธี ที่ 1 สอนแบบปกติ ก ับวิธีที่ 2 กำรสอนแบบปกติ เ มื่ อเพิ่ ม วิ ธี
เพื่อนช่วยเหลื อเพื่อน กลุ่ มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ เป็ นนักศึกษำ
ระดับ ปริ ญญำตรี คณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชธำนี ที่
ลงทะเบี ยนเรี ยนและมี ผลสอบในรำยวิช ำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 2 ภำค
เรี ยนที่ 2/2554 และ 2/2555 จำนวน 46 และ 35 คน ระดับคะแนน GPA เป็ น
2.61 และ 2.80 ตำมลำดับ โดยวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงสถิติใช้ (Z-test)
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของวิธีที่ 2 (2/2555) มีค่ำมำกกว่ำ ค่ำเฉลี่ยของวิธี
ที่ 1 (2/2554)
คาสาคัญ: กำรเพิ่มประสิ ทธิ ผลในกำรสอน , คณิ ตศำสตร์วศิ วกรรม 2

Keywords: Increasing effectiveness in teaching, engineering mathematics
II

1. บทนา
กำรศึกษำในคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี วิชำ
คณิ ตศำสตร์วิศวกรรม2 จัดเป็ นวิชำบังคับ ที่นกั ศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์
ทุ ก สำขำวิ ช ำจะต้อ งเรี ยน ซึ่ งวิ ช ำนี้ ต้อ งมี พ้ื น ฐำนที่ ดี ต่ อ ยอดจำกวิ ช ำ
คณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 1 จำกกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนที่ผ่ำนมำของ
นักศึกษำในวิชำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 2 พบว่ำนักศึกษำส่ วนใหญ่จะได้
เกรดเฉลี่ ย อยู่ใ นเกณฑ์ค่ อนข้ำ งต่ ำ จำกสำเหตุ ห ลำยประกำรอำทิ เ ช่ น
นักศึกษำมี พ้ืนฐำนที่ ไม่ค่อยดี ในกำรคำนวณ เข้ำเรี ยนช้ำ ขำดเรี ยนบ่อย
เนื้ อหำหลักสู ตรมำก อำจำรย์สอนเคร่ งเครี ยดไปและสอนเร็ วไป[1],[3] จึง
จ ำเป็ นต้อ งมี ก ำรปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขกำรเรี ยนกำรสอนวิ ช ำคณิ ต ศำสตร์
วิศวกรรม2 เพื่อให้นกั ศึ กษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทเรี ยนได้ดีข้ ึ น ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์แนวทำงวิธีกำรในกำรศึกษำรำยวิชำอื่นต่อไป

Abstract
The research aimed for increasing effectiveness in teaching
engineering mathematics II by friends help friends method. A case study:
Engineering students at Ratchathani University. The sample used in this
research are respondents of student in faculty of Engineering at
Ratchathani university who registered and finished courses Engineer
mathematics II subject on 2st semester year 2011 and 2st semester year

ด้วยเหตุ ผลดังกล่ ำว ผู ้วิจยั ในฐำนะอำจำรย์ป ระจำ สำขำวิ ช ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี จึงสนใจที่
กำรเพิ่มประสิ ทธิ ผลในกำรสอนวิชำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 2 โดยวิธีเพื่อน
ช่ วยเหลื อเพื่อน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอน อันจะ
ส่ งผลให้นักศึ ก ษำมี ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในบทเรี ยนมำกยิ่งขึ้ น เพื่ อให้เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนที่ดีข้ ึน

2012. Amount 46 and 35 persons level GPA are 2.61 and 2.80 respectively.

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั

By analyzing the results of the statistical tests used Z-test. The results

1. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลในกำรสอนวิชำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม2
ของนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี ให้ GPA เฉลี่ ย
สูงขึ้น

showed that the average of two way (2/2012) is greater than the average
of one way (2/2011).

2. เพื่อเปรี ยบเทียบแนวทำงกำรสอนวิชำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 2
แบบปกติ กับ แบบปกติ เพิ่ ม กิ จรรมวิธีเ พื่ อนช่ วยเหลื อเพื่ อน แล้วนำมำ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลของกำรเรี ยน
3. เพื่อรวบรวมข้อดี ข้อเสี ยและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้วิธี
เ พื่ อ น ช่ ว ย เ ห ลื อ เ พื่ อ น จ ำ ก แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ ำ ค ณ ะ
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชำคณิ ตศำสตร์
วิศวกรรม2

3. รู ปแบบการทาวิจยั
กำรเรี ยนกำรสอนในวิชำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 2 แบ่งเป็ น 2
แบบได้แก่ แบบที่หนึ่ ง เรี ยนปกติโดยกำรสอนทฤษฎี 3 คำบต่อสัปดำห์ กับ
แบบที่ ส อง เรี ย นปกติ โดยกำรสอนทฤษฎี 3 คำบต่ อสั ป ดำห์ แ ละเสริ ม
กิจกรรมเพื่อนช่วยเหลื อเพื่อน เพื่อให้นกั ศึกษำทำแบบฝึ กหัดที่กำหนดให้

จำกรู ปที่ 1 เป็ นขั้นตอนกำรเสริ มกิจกรรมเพื่อนช่วยเหลือเพื่อน
แต่ตอ้ งทำกิ จกรรมนี้ และสอบย่อยทั้งหมด 6 ครั้ ง เช่ นกัน แล้วนำผลกำร
สอบย่อยเป็ นคะแนนเก็บ สัดส่ วนกำรประเมินผลกำรศึกษำในปี กำรศึกษำ
2554 และ 2555 เป็ นดังตำรำงที่ 1
ตำรำง 1 สัดส่ วนกำรประเมินผลกำรศึกษำ
สัดส่ วนกำรประเมินผลกำรศึกษำ
คะแนนเก็บ
สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค

ร้อยละ
20
20
60

ผลของกำรเสริ มกิ จกรรมเพื่อนช่วยเหลื อในแต่ละครั้งส่ งผลให้
ร้อยละของคะแนนสอบย่อยในปี 2555 สู งกว่ำ ปี 2554 ทุกครั้ง ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 2

แล้วแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน โดยอำจำรย์จะเป็ นผูค้ ดั เลือกหัวหน้ำกลุ่มให้ 1 คน
ส่ วนอี ก 3 คน ให้ นัก ศึ ก ษำเลื อกกันเอง จำกนั้นให้นัก ศึ ก ษำช่ วยกัน ท ำ
แบบฝึ กหัดโดยใช้ควำมรู้ที่ได้เรี ยนจำกห้องเรี ยน อำจำรย์นดั หมำยให้แต่ละ

ตำรำง 2 ผลกำรสอบย่อย เปรี ยบเทียบ ปี 2554 และ ปี 2555
สอบย่อย

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

นัก ศึ ก ษำอธิ บำยได้ก็ถือว่ำสอบอธิ บำยผ่ำน หำกไม่ผ่ำน อำจำรย์จะช่ วย

ปี 2554

26%

30%

35%

31%

33%

ชี้แนะ แล้วให้สอบอีก จนกระทัง่ สอบอธิ บำยผ่ำน จำกนั้นเมื่อสอบอธิ บำย

ปี 2555

45%

52%

55%

60%

58%

กลุ่มสอบอธิ บำย โดยวิธีสุ่มนักเรี ยนมำ 2 คนอธิ บำยและตอบคำถำม ถ้ำ

ครบทุกกลุ่มแล้วอำจำรย์จดั สอบย่อยทุกคนเพื่อวัดผลประเมินของกิจกรรม
แล้วนำผลมำประเมินผลเป็ นร้อยละของคะแนน แสดงดังรู ปที่ 1
เริ่ มต้น

คัดเลือกหัวหน้ำกลุ่ม

จำกตำรำงที่ 2 กำรสอบย่อยครั้งที่ 1-2 เป็ นคะแนนเก็บช่วงก่อน
สอบกลำงภำค และกำรสอบย่อยครั้งที่ 3-5 เป็ นคะแนนเก็บช่ วงก่ อนสอบ
ปลำยภำค ซึ่ งกำรสอบย่อย 3 ครั้ งหลังจะเป็ นตัวคำดกำรณ์ ว่ำนักศึก ษำมี
ควำมรู้ ค วำมเข้ำใจในบทเรี ยนมำกหรื อน้อยกับ กำรสอบปลำยภำคซึ่ งมี
สัดส่ วนคะแนนถึ งร้ อยละ 60 ซึ่ งสำคัญมำก และเป็ นคะแนนที่ ใช้กำหนด
ผลกำรเรี ยนของวิชำนี้

โดยอำจำรย์

4. วิธีดาเนินการวิจยั
4.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง

ให้นกั ศึกษำที่เหลือ
เลือกกลุ่ม

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ n

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษำระดับปริ ญญำตรี
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี ทั้งสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ ำ
และวิศวกรรมอุตสำหกำรที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 2
ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2554 และ 2555 ดังตำรำงที่ 3
ตำรำง 3 จำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรี ยน

อำจำรย์ช้ ีแนะ

ไม่ผำ่ น

สอบอธิบำย

ผ่ำน
สอบย่อย
รู ปที่ 1 รู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอน

ปี กำรศึกษำ
2554
2555

ประชำกร (คน)
46
35

4.2 การประเมินผลการศึกษา
ในกำรตัดเกรด เป็ นแบบอิงเกณฑ์โดยใช้ระดับช่ วงคะแนนในปี
2554 และ 2555 เหมือนกันโดยมีระดับช่วงคะแนนของเกรดต่ำง ๆ ดังนี้

0 – 34

F

35 – 38

D

39 – 46

D+

47 – 54

C

55 – 64

C+

65 – 69

B

70 – 79

B+

80 – 100

A

จำกตำรำงที่ 4 ค่ ำ เฉลี่ ย และค่ ำ เบี่ ย งเบนมำตรฐำนของปี
กำรศึกษำ 2554 และ 2555 คือ 4.298 , 0.672, 4.426 และ 0.603 ตำมลำดับ
ในปี 2555 มี ค่ ำ เฉลี่ ย เพิ่ มขึ้ น 0.128 จำกปี 2554 แสดงว่ำกิ จ กรรมเพื่ อ น
ช่วยเหลือเพื่อนจะทำให้นกั ศึกษำมีควำมพอใจกับกำรเรี ยนกำรสอนมำกขึ้น
และเพิ่มควำมรู ้ควำมเข้ำใจบทเรี ยนได้เป็ นอย่ำงดี

5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ำร้ อยละ ค่ำเฉลี่ ย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน Z-test และทดสอบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ ยของปี 2554
และปี 2555 จำกสมกำรดังนี้ [2]
Z

( x1  x 2 )  ( 1   2 )
s12 s22

n1 n2

4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรเรี ยนกำรสอนวิชำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 2 ของ
นักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี เปรี ยบเทียบในปี
กำรศึกษำ 2554 และ 2555 ดังในตำรำงที่ 4 [3]
ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของควำมพึงพอใจใน
กำรเรี ยนวิชำคณิ ตศำสตร์วิศวกรรม 2 ปี กำรศึกษำ 2554 และ 2555

เมื่อ x , x 2 เป็ นค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเกรดของนักศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2/2554 และ 2/2555 ตำมลำดับ
1

2

2

1

2

s s

นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง ปี 2554 และ ปี 2555 ตำมลำดับ

n n
1

กำรเรี ยนวิชำคณิ ตศำสตร์ วิศวกรรม 2

1

1

2

2

1. กำหนดวัตถุประสงค์กำรสอน
ชัดเจน
2. ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำ

4.478

0.511

4.333

0.620

4.174

0.717

4.211

4.111

3. กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักสูตร
4. เปิ ดโอกำสให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมและ
ซักถำม
5. มีกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้ดี

4.022

0.665

4.333

0.734

4.004

0.703

4.296

0.609

4.165

0.507

4.444

0.641

6. วิธีกำรสอน กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนคิด
ค้นคว้ำ และสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดกำร
เรี ยนรู้
7. มีควำมตรงต่อเวลำในกำรสอน

3.913

0.793

4.163

0.759

4.261

0.689

4.148

0.662

8. กำรประเมินผลกำรเรี ยน ได้แก่
ข้อสอบ กำรทำรำยงำน กำรอภิปรำย
9. กำหนดวัตถุประสงค์ชดั เจนและ
ครบถ้วน
10. เนื้อหำครอบคลุมวัตถุประสงค์วิชำ
และหลักสูตร
11. เนื้อหำเป็ นประโยชน์และนำไปใช้
ได้
12. ไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกับวิชำอื่น

4.217

0.795

4.259

0.656

4.217

0.671

4.148

0.718

4.261

0.545

4.222

0.641

4.304

0.635

4.396

0.542

4.315

0.714

4.037

0.759

13. ควำมเหมำะสมของเนื้อหำกับเวลำ

4.308

0.703

4.259

0.656

เป็ นค่ำควำมแปรปรวนของระดับคะแนนเกรดของ

2

เป็ นจำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชำคณิ ตศำสตร์

วิศวกรรม 2 ปี 2554 และ ปี 2555 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ ยและค่ำเบี่ ยงเบนมำตรฐำนผลกำรศึกษำของวิชำ
คณิ ตศำสตร์วิศวกรรม 2 ในปี กำรศึกษำ 2554 และ 2555
ปี การศึกษา
2554 (ใช้วิธีที่ 1)
2555 (ใช้วิธีที่ 2)

x

s

s2

n

Z-test

2.61
2.80

26.46
25.89

700.13
670.29

46
35

-0.032

เมื่ อตั้งสมมุ ติฐ ำน H0 :    และ H1 :    ที่ ร ะดับ นัยส ำคัญ
0.05 เมื่อแทนค่ำตัวแปรดังกล่ำวดังตำรำงที่ 4 ลงสมกำรคำนวณหำ Z-test มี
ค่ำเท่ำกับ -0.032 ในขณะที่ Z  1.645 สรุ ปได้ว่ำ Z-test < Z แสดง
ว่ำ ยอมรั บ H0 หมำยควำมว่ำ ค่ ำ เฉลี่ ย ของวิธี ที่ 2 (2/2555) มี ค่ ำ มำกกว่ ำ
ค่ำเฉลี่ยของวิธีที่ 1 (2/2554)
1

0.05

2

1

2

0.05

6. ผลการศึกษา
จำกตำรำงที่ 5 จะสังเกตว่ำ จำนวนนักศึ กษำที่ได้ผลกำรเรี ยน
ระดับ A เพิ่มขึ้ นจำกร้ อยละ 10.87 % เป็ น 25.71% ผลกำรเรี ยนระดับ B+
เพิ่มขึ้นจำกร้ อยละ 13.04 % เป็ น 20% และผลกำรเรี ยนระดับ F ลดลงจำก
2.17% เป็ น 0.00% ผลกำรประเมิ นรำยวิช ำ GPA ของวิช ำนี้ เ พิ่ม ขึ้ น จำก
2.61 เป็ น 2.80 แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนัก ศึ ก ษำ

เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ภำยหลังที่มีกิจกรรมเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อน
ตำรำงที่ 5 จำนวนนักศึกษำหน่วยเป็ นร้อยละที่ผลกำรเรี ยนระดับต่ำงๆ
ภำคกำรศึกษำ
เกรด

[2] ร.ศ ดร.สรชัย พิ ศ ำลบุ ต ร.(2554). หลัก สถิ ติ Principles of Statistics.
วิธีกำรประมำณผลต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ ยของประชำกรสองชุ ด หน้ำ 124 .
พิมพ์ที่บริ ษทั วิทยพัฒน์ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภำคม 2554.
[3] ดำรงศักดิ์ อรัญกูล .(2554). ภำควิช ำวิศวกรรมไฟฟ้ ำ คณะวิศวกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี กำรเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของ
วิชำไมโครโปรเซสเซอร์ โดยกำรใช้แบบจำลองกำรทำงำนก่อนกำรปฏิ บตั ิ
จริ ง.
[4] กนกกำญจน์ ศรี สุรินทร์ (2555). ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะ

2/2554(วิธีที่ 1)

2/2555(วิธีที่ 2)

A

10.87

25.71

B+

13.04

20.00

และควำมน่ ำ จะเป็ น กรณี ศึ ก ษำ : นั ก ศึ ก ษำคณะวิ ศ วกรรมศำสตร์

B

26.09

5.71

มหำวิทยำลัยรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี .

C+

21.74

20.00

C

6.52

8.57

D+

13.04

5.71

D

6.52

14.29

F

2.17

0.00

GPA

2.61

2.80

7. บทสรุป (Conclusions)
งำนวิ จ ัย กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในกำรสอนวิ ช ำคณิ ต ศำสตร์
วิ ศ วกรรม 2 โดยวิ ธี เ พื่ อ นช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ น กรณี ศึ ก ษำนัก ศึ ก ษำ คณะ
วิ ศ วกรรมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลัย รำชธำนี จัง หวัด อุ บ ลรำชธำนี เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บผลกำรศึ ก ษำของนัก ศึ ก ษำโดยใช้ วิ ธี ที่ 1 เรี ย นแบบปกติ
(2/2554)และวิธีที่ 2 เรี ยนแบบปกติ เ สริ ม กิ จกรรมเพื่ อนช่ วยเหลื อเพื่ อน
(2/2555) ปรำกฏว่ำค่ำเฉลี่ ย GPA เพิ่มขึ้นจำก 2.61 เป็ น 2.80 ระดับควำม
พึงพอใจเพิ่มขึ้นจำก 4.298 เป็ น 4.426

8. ข้ อเสนอแนะ
กำรเรี ยนแบบปกติในชั้นเรี ยน 3 คำบต่อสัปดำห์ นั้นไม่เพียงพอ
ต้องมีเวลำค้นคว้ำเพิ่มเติม มีเวลำทบทวนตำรำ บทเรี ยนที่ได้เรี ยนไป จึงจะ
มีประสิ ทธิ ผลของกำรเรี ยน ไม่ว่ำจะเป็ นวิชำเรี ยนใด ก็สำมำรถนำแนวคิ ด
ของงำนวิจยั นี้ไปทดลองใช้ หรื อปรับใช้ได้ เพรำะเป็ นที่สิ่งนักศึกษำทุกคน
พึงปฏิบตั ิในระหว่ำงกำรศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัย
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