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บทคัดย่ อ

การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสถิ ติ สํ าหรั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษากลุม่ ที่ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องกับนักศึกษากลุม่ ที่เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้วยตนเองกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ คือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เขตพื น้ ที่ พิ ษ ณุ โ ลก ที่
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2ปี การศึกษา 2553 และ 2554 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)จํานวน 75 คนเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มี 3 ส่วนคือ เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและแบบประเมินความคิดเห็นซึ่ง คณะผู้วิจ ัย ได้ วิเคราะห์
ข้ อมูลเพื่อหาร้ อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (Independent sample t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาทังสองกลุ
้
ม่ พบว่า นักศึกษากลุม่ ที่
ได้ รับ การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่ น พี่ ส อนรุ่ นน้ อง มีผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ชาสถิ ติ สํ าหรั บ
วิทยาศาสตร์ ดีกว่านักศึกษากลุ่มที่เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนวิชาสถิติสําหรั บวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง
โดยนักศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการวิจยั มีระดับความรู้ พื ้นฐานในระดับปานกลาง พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นของ
นักศึกษาทุกด้ านมีความคิดเห็นในระดับมาก คือมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
0

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, วิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ , รุ่นพี่สอนรุ่นน้ อง

ABSTRACT

This research aims to study and compare achievement in Statistics for Science between
students who were prepared for examination by brotherhood learning and students who studied by
themselves. Samples in this study consisted of purposive-sampled 75 Bachelor's degree onestudents
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in Computer Technology program of the faculty of Science and Agricultural Technology, RMUTL
Phitsanulok Campus, who enrolled in Statistics for Science 2 subject in 2nd semester of academic year
2010 and 2011. Tools used in this study were trial tool, data collecting tool, and opinion evaluation
form. Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation and independent sample t-test.
Results of the study indicated that:
1. Achievement in Statistics for Science of students who were prepared by brotherhood
learning was significantly better than students who studied by themselves at statistical significance of
level 0.05 .
2. In terms of students' opinions towards learning Statistics for Science by brotherhood
technique, sampled students who had medium level of basic knowledge showed overall opinion in
high level at the mean of 4.04 and standard deviation of 0.85.
Keywords: learning achievement, Statistics for Science, brotherhood learning
E-mail: wilasinee@rmutl.ac.th

บทนํา

วิช าสถิ ติ สํ าหรั บ วิท ยาศาสตร์ เป็ นวิ ช าที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาเขตพื ้นที่พิษณุโลก ได้ จัดการเรี ยนการสอนให้ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึง่ นักศึกษาที่เรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ นนั ้ เป็ นนักศึกษาที่มีพื ้นฐานการเรี ยน
แตกต่างกัน ทังที
้ ่จบการศึกษาในระดับ ปวช. และ ม.6 จากผลการเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ของ
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะทางด้ านสถิติและ
คณิตศาสตร์ พื ้นฐานที่ใช้ ในการเรี ยนวิชาสถิติพื ้นฐาน จึงเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนของนักศึกษาเป็ นอย่างมาก ทํา
ให้ ผลสอบของนักศึกษาไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังสุดท้ ายปั ญหาที่ตามมาคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องถอนรายวิชา
เรี ยนดังกล่าว หรื อสอบไม่ผ่านวิชาเรี ยนดังกล่าวซึ่งเป็ นเหตุให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาตังแต่
้ เรี ยนชัน้ ปี ที่ 1
ดังนันการใช้
้
วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่นกั ศึกษาในเบื ้องต้ น โดยการทบทวนเนื ้อหา ทํา
แบบฝึ กหัดท้ ายบทเรี ยน และแบบฝึ กหัดประกอบบทเรี ยน (Practice Class) ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค
เรี ยน
นอกจากนี ้ การใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องนัน้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ รุ่นน้ องแลกเปลี่ยนทัศนคติทางการเรี ยน
ซัก ถามข้ อสงสัย จากการเรี ย นการสอนในห้ องเรี ยน จากแบบฝึ กหัด ท้ ายบทเรี ย นและแบบฝึ กหัด ประกอบ
บทเรี ยน (Practice Class)กับรุ่ นพี่ ซึง่ จะมีความกล้ าในการซักถามมากกว่าอาจารย์ผ้ สู อน เนื่องจากมีอายุที่
ใกล้ เคียงกันและมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีตอ่ กัน อีกทังยั
้ งเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่ นพี่กบั รุ่ นน้ องอีกด้ วย
จากปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อนําผลการวิจยั มาใช้
เป็ นแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษากลุ่มที่ได้ รับการ
เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องกับนักศึกษากลุ่มที่เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธี
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอน
รุ่ นน้ อง

วิธีการศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียน
เรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2553 จํานวน 45 คนและปี การศึกษาที่2554
จํานวน 50 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นัก ศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ชัน้ ปี ที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ( Purposive sampling) แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเองซึง่ เป็ นนักศึกษาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2553 จํานวน 39 คนกับกลุ่มที่ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง เป็ นนักศึกษาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2554 จํานวน 36 คนโดย
นักศึกษาทัง้ 2 กลุม่ ได้ ทดสอบความรู้ พื ้นฐานแล้ ว พบว่าค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักศึกษาทังสอง
้
กลุม่ ไม่แตกต่างกัน
0

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มี 3 ส่วนคือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลและแบบประเมินความคิดเห็นของผู้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2554
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรจากการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีเนื ้อหา
ครอบคลุมตามรายละเอียดของรายวิชาสถิติสําหรั บวิทยาศาสตร์ (มคอ. 3) แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทเรี ย น และ
แบบฝึ กหัดประกอบบทเรี ยน (Practice Class) ซึ่งผู้วิจัยได้ สร้ างขึน้ เพื่อใช้ กับกลุ่มทดลอง
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครั ง้ นีค้ ือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนออกมาในรู ปของ
คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยจัดทําข้ อสอบอัตนัยโดยนักศึกษาทัง้ 2 กลุ่มใช้ ข้อสอบชุดเดียวกัน
2.3 แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาจากการวิจยั เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีตอ่ การเรี ยนโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องซึง่ ใช้ เป็ นเครื่ องมือโดยผู้วิจยั เป็ นผู้สร้ างขึ ้นมา ประกอบด้ วยแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด-ปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนคือตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของนักศึกษา เป็ นแบบสํารวจรายการ(Checklist) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรี ยนโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง ทัง้ 5 ด้ านได้ แก่ด้านการเรี ยน
วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องด้ านรุ่ นพี่ด้านความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอนของรุ่ นพี่ด้านความเป็ นกันเองระหว่างรุ่ นพี่
2472

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

รุ่ นน้ อง และด้ านวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ เป็ นมาตรวัดของลิเคอร์ ท (Likert Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3
ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็น แล้ วนําแบบสอบถามที่ได้ ตรวจหาคุณภาพของแบบสอบถามด้ วยการคํานวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of consistency : IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านซึง่ เลือกเฉพาะข้ อ
คําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)ตังแต่
้
0.50เป็ นขึ ้นไปและหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้ วยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient : α) ตามวิธีของครอนบาด(Cronbach, 1970)ได้ ค่าความเชื่อมัน่ 0.94
โดยเกณฑ์การแปลความหมายความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการวิจยั (Best, 1981)ซึง่ กําหนดช่วงคะแนนไว้
ดังนี ้ช่วงคะแนน4.50 – 5.00หมายถึงเห็นด้ วยมากที่สดุ ช่วงคะแนน3.50 – 4.49หมายถึงเห็นด้ วยมากช่วงคะแนน
2.50 – 3.49 หมายถึงเห็นด้ วยปานกลางช่วงคะแนน1.50 – 2.49หมายถึงเห็นด้ วยน้ อย และช่วงคะแนน1.00 –
1.49หมายถึงเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

ผลการวิจัยและอภิปราย

1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษากลุ่มที่เตรี ยม
ความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง กับนักศึกษากลุ่มที่ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้
วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสถิติ
สําหรับวิทยาศาสตร์ และค่าที (Independent sample t-test) ของนักศึกษากลุ่มที่เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบ
โดยใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง กับนักศึกษากลุ่มที่ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง
(กัลยา, 2544)
จํานวน ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
t-test
Sig.
กลุ่ม
(คน)
( X ) มาตรฐาน (S.D.)
นักศึกษาที่ใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
39
47.33
8.74
-2.12
0.02*
นักศึกษาที่ใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง
36
51.95
10.08
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่านักศึกษากลุ่มที่เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
จํานวน 39 คน มีคะแนนสอบเฉลี่ย 47.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.74
ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องจํานวน 36 คน มีคะแนน
สอบเฉลี่ย 51.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.08และพิจารณาค่าที
(Independent sample t-test) เพื่ อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสถิติสําหรั บวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาทัง้ สองกลุ่มพบว่า นักศึกษากลุ่มที่ ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่ สอนรุ่ นน้ องมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสถิติสําหรั บวิทยาศาสตร์ ดีกว่านักศึกษากลุ่มที่ เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบใช้ วิธี
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนวิชาสถิติสําหรั บวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง
จากข้ อมูลพื ้นฐานของนักศึกษา เป็ นเพศชาย จํานวน 25 คน และเพศหญิง จํานวน 11 คน โดยนักศึกษาที่เข้ า
ร่ วมโครงการวิจยั มีระดับความรู้ พื ้นฐานในระดับปานกลางมีความคิดเห็นทัง้ 5 ด้ านดังนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายด้ านของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนวิชา
สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง
รายการประเมิน
S.D.
ระดับ
X
1. ด้ านการเรี ยนวิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง
4.25 0.84
มาก
2. ด้ านรุ่ นพี่
4.12 0.83
มาก
3. ด้ านความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอนของรุ่ นพี่
3.65 0.74 ปานกลาง
4. ด้ านความเป็ นกันเองระหว่างรุ่ นพี่รุ่นน้ อง
4.18 0.87
มาก
5. ด้ านวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
4.11 0.82
มาก
รวม
4.04 0.85
มาก
จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องทุกด้ านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก คือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 หากจําแนกรายละเอียดรายด้ านพบว่า ผู้เข้ าร่ วม
โครงการวิจยั มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สดุ ในด้ านการเรี ยนวิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องรองลงมาคือด้ านความเป็ นกันเอง
ระหว่างรุ่ นพี่รุ่นน้ องและด้ านรุ่ นพี่ตามลําดับ
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาสถิ ติสํ าหรั บ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่น พี่ สอนรุ่ น น้ อง ผล
การศึกษาค้ นคว้ าพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายดังนี ้
จากสมมติฐานที่วา่ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้
วิ ธี รุ่ น พี่ ส อนรุ่ น น้ อ งดี ก ว่ า นัก ศึก ษากลุ่ม เตรี ย มความพร้ อมก่ อ นสอบใช้ วิ ธี เ รี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง” ด้ ว ยค่ า ที
(Independent sample t-test) พบว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มที่ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมก่อน
สอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง มีคา่ สูงกว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษากลุม่ ที่เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดย
ใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ แสดง
ว่าการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องทําให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาดีขึ ้นและ
ยังสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ฐานิตา และมสิตา (2553) เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการพี่ช่วยน้ องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษา 2/2552 พบว่าการที่นกั ศึกษา
ได้ รั บการติวในโครงการพี่ ช่ วยน้ องทํ าให้ นัก ศึกษามีผ ลการเรี ยนที่ ดีขึน้ กว่าการไม่ได้ ติว และจากการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนของนักศึกษา 2 กลุม่ คือ กลุม่ เข้ าติวน้ องน้ อยกว่า 80% ของเวลาทังหมดกั
้
บ
กลุ่มที่เข้ าติวตังแต่
้ 80% ขึ ้นไปของเวลาทังหมด
้
ผลการเปรี ยบเทียบ โดยใช้ สถิติ Independent sample t-test
พบว่านักศึกษาที่ เข้ าติวมากกว่าหรื อเท่ากับ 80% จะได้ ผ ลการเรี ย นในรายวิ ชาพื น้ ฐานที่ ได้ รับการติวดีกว่า
นักศึกษาที่เข้ าติวน้ อยกว่า 80% อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุ ปได้ ว่า การเข้ าติวในสัดส่วน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 80% จะทําให้ ได้ รับผลการเรี ยนที่ดีกว่าการติวน้ อยกว่า 80%
และการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอน
รุ่ นน้ อง ด้ านการเรี ยนด้ วยวิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมาก โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจยั มีความ
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คิดเห็นเฉลี่ยมากที่สดุ ในเรื่ องการเรี ยนโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องทําให้ มีความพร้ อมก่อนสอบมากขึ ้น รองลงมาคือ
การเรี ยนด้ วยวิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องทําให้ เข้ าใจเนื ้อหาการเรี ยนมากขึ ้น และการเรี ยนโดยวิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องเป็ นแนว
ทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ตามลําดับ ความคิดเห็นของนักศึกษา ด้ านรุ่ นพี่
พบว่ามีความคิดเห็นในระดับมาก โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจยั มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สดุ ในเรื่ องการเปิ ดโอกาส
ให้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปั ญหา รองลงมาคือบุคลิกภาพของรุ่ นพี่ เหมาะสมกับรุ่ นน้ อง, การถ่ายทอด
ความรู้ ของรุ่ นพี่ และการเตรี ยมตัวและความพร้ อมของรุ่ นพี่ที่มาติว ตามลําดับ ความคิดเห็นของนักศึกษาด้ าน
ความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอนของรุ่ นพี่ พบว่ามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยเข้ าร่ วมโครงการวิจยั
มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สดุ ในเรื่ องมีความสามารถทําให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจบทเรี ยน รองลงมาคือมีความรู้ ในรายวิชา
ที่ สอนอย่างแท้ จริ ง ใช้ วิธีการสอนน้ อ งแบบบรรยาย ทํ าโจทย์ แ บบฝึ กหัด และมีความรู้ อื่ นๆอย่างกว้ างขวาง
ประกอบการสอน ตามลําดับ ความคิดเห็นของนักศึกษาด้ านความเป็ นกันเองระหว่างรุ่ นพี่รุ่นน้ อง พบว่ามีความ
คิดเห็นในระดับมาก โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจยั มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สดุ ในเรื่ องสามารถให้ คําปรึ กษาเรื่ อง
เรี ยนและแนะแนวทางการเรี ยน รองลงมาคือรุ่ นพี่มีความเป็ นกันเองในการสอนรุ่ นน้ อง และมีความสนิทสนมเป็ น
กันเอง ในการช่วยเหลือกัน ตามลําดับ ความคิดเห็นของนักศึกษาด้ านวิชาสถิติสําหรั บวิทยาศาสตร์ พบว่ามี
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยมีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ในเรื่ องเป็ นวิชาที่ควรสอน
เสริ ม รองลงมาคือเป็ นวิชาที่ มีประโยชน์ ต่อการดําเนิ นชีวิตประจํ าวัน และเป็ นวิชาที่ช่วยพัฒนาระบบการคิด
ตามลําดับ และเมื่อสรุ ปภาพรวมทุกด้ านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่านักศึกษาเห็นด้ วยกับ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ น จึงควรส่งเสริ มให้ มีการนําวิธีดงั กล่าวมาใช้ ในการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรี ยนของนักศึกษาซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของศรี สมพร (2538) เรื่ องความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจต่อโครงการพี่สอนน้ อง ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้ น) ชัน้ ปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2538 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอตุ รดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อโครงการพี่
สอนน้ องในระดับมาก คือ ควรมีการดําเนินโครงการพี่สอนน้ องต่อไป ค่าเฉลี่ย 4.4 รองลงมาโครงการพี่สอนน้ อง
ทําให้ นกั ศึกษามีความรู้ ทางการพยาบาลมากขึ ้น ค่าเฉลี่ย 4.36 เห็นด้ วยในระดับปานกลางคือ โครงการพี่สอน
น้ องทําให้ นกั ศึกษามีเวลาส่วนตัวน้ อยลง ค่าเฉลี่ย 3.29 และนักศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยตนเอง
ได้ ดีกว่าการเรี ยนในโครงการพี่สอนน้ อง ค่าเฉลี่ย 2.7

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องสรุ ปผลได้ ดงั นี ้
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษากลุ่มที่ได้ รับ
การเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องกับนักศึกษากลุ่มที่เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบใช้ วิธี
เรี ยนรู้ ด้วยตนเองด้ วยค่าที (Independent sample t-test) พบว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มที่ได้ รับ
การเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง มีค่าสูงกว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มที่
เตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบโดยใช้ วิธีเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนวิชาสถิติสําหรั บวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ อง
โดยเป็ นเพศชาย จํานวน 25 คน และเพศหญิ ง จํานวน 11 คน โดยนักศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการวิจัย มีระดับ
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ความรู้ พื ้นฐานในระดับปานกลาง พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาทุกด้ านมีความคิดเห็นในระดับมาก
คือมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะซึง่ อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ และการศึกษาวิจยั
พบว่าการเรี ยนโดยใช้ วิธีรุ่นพี่สอนรุ่ นน้ องทําให้ นกั ศึกษามีผลเรี ยนสูงขึ ้นจึงควรส่งเสริ มให้ มีการนําวิธีดงั กล่าวมา
ใช้ และเผยแพร่ ในรายวิชาอื่นๆเพื่อให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
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