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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์และ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษากลุม่ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม

ก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องกบันกัศกึษากลุม่ท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเองกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือนักศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1  หลกัสตูรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพืน้ท่ีพิษณุโลก ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ภาคเรียนท่ี 2ปีการศกึษา 2553  และ 2554  โดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง 0(Purposive  sampling)จํานวน  75 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้ 3 ส่วนคือ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การทดลอง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบประเมินความคิดเห็นซึ่งคณะผู้ วิจัยได้วิเคราะห์

ข้อมลูเพ่ือหาร้อยละ, คา่เฉลี่ย, สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (Independent sample t-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษาทัง้สองกลุม่พบวา่ นกัศกึษากลุม่ท่ี

ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับ

วิทยาศาสตร์  ดีกว่านักศึกษากลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง  อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

2.  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 

โดยนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั มีระดบัความรู้พืน้ฐานในระดบัปานกลาง พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นของ

นกัศกึษาทกุด้านมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 

คาํสาํคัญ:  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, วิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์, รุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 

 

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 
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บทนํา 

วิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพืน้ท่ีพิษณุโลก  ได้จัดการเรียนการสอนให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ซึง่นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์นัน้  เป็นนกัศกึษาท่ีมีพืน้ฐานการเรียน

แตกต่างกนั  ทัง้ท่ีจบการศกึษาในระดบั ปวช. และ ม.6 จากผลการเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2553 ของ

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีผ่านมา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะทางด้านสถิติและ

คณิตศาสตร์พืน้ฐานท่ีใช้ในการเรียนวิชาสถิติพืน้ฐาน  จึงเป็นปัญหาต่อการเรียนของนกัศกึษาเป็นอย่างมาก ทํา

ให้ผลสอบของนกัศกึษาไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัสดุท้ายปัญหาท่ีตามมาคือ นกัศกึษาส่วนใหญ่ต้องถอนรายวิชา

เรียนดงักล่าว  หรือสอบไม่ผ่านวิชาเรียนดงักล่าวซึ่งเป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตัง้แต่เรียนชัน้ปีท่ี 1  

ดงันัน้การใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาในเบือ้งต้น  โดยการทบทวนเนือ้หา  ทํา

แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน  และแบบฝึกหัดประกอบบทเรียน (Practice Class) ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค

เรียน 

 นอกจากนี ้ การใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องนัน้ เป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นน้องแลกเปลี่ยนทศันคติทางการเรียน  

ซักถามข้อสงสัยจากการเรียนการสอนในห้องเรียน  จากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนและแบบฝึกหัดประกอบ

บทเรียน (Practice Class)กบัรุ่นพ่ี  ซึง่จะมีความกล้าในการซกัถามมากกว่าอาจารย์ผู้สอน  เน่ืองจากมีอายุท่ี

ใกล้เคียงกนัและมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั  อีกทัง้ยงัเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งรุ่นพ่ีกบัรุ่นน้องอีกด้วย  

 จากปัญหาดงักล่าว  ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดย

ใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง  ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือนําผลการวิจยัมาใช้

เป็นแนวทางการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษากลุ่มท่ีได้รับการ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องกบันักศึกษากลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธี

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

  2. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอน

รุ่นน้อง  

 

วิธีการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.1  ประชากร คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ท่ีลงทะเบียน

เรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษาท่ี 2553 จํานวน 45 คนและปีการศกึษาท่ี2554

จํานวน 50 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1  หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์  โดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง 0( Purposive  sampling) แบ่งเป็น 2 กลุม่คือ  กลุม่ท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีเรียนรู้ด้วย

ตนเองซึง่เป็นนกัศกึษาภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษาท่ี 2553  จํานวน  39 คนกบักลุ่มท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม

ก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง  เป็นนักศึกษาภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 2554 จํานวน  36 คนโดย

นกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่ได้ทดสอบความรู้พืน้ฐานแล้ว พบว่าค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของนกัศกึษาทัง้สอง

กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้ 3 สว่นคือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูและแบบประเมินความคิดเห็นของผู้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษาท่ี 2554 

หลกัสตูรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจากการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ เอกสารประกอบการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ซึง่มีเนือ้หา

ครอบคลุมตามรายละเอียดของรายวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ (มคอ. 3) แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ

แบบฝึกหัดประกอบบทเรียน (Practice Class) ซึ่งผู้ วิจัยได้สร้างขึน้เพ่ือใช้กับกลุ่มทดลอง 

1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นีคื้อ แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนออกมาในรูปของ

คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค  โดยจัดทําข้อสอบอตันัยโดยนักศึกษาทัง้ 2 กลุ่มใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน 

2.3 แบบประเมินความคิดเห็นของนกัศกึษาจากการวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ี

มีตอ่การเรียนโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องซึง่ใช้เป็นเคร่ืองมือโดยผู้ วิจยัเป็นผู้สร้างขึน้มา ประกอบด้วยแบบสอบถาม

ปลายเปิด-ปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือตอนท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐานของนกัศกึษา เป็นแบบสํารวจรายการ(Check-

list)  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง ทัง้ 5 ด้านได้แก่ด้านการเรียน

วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องด้านรุ่นพ่ีด้านความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีสอนของรุ่นพ่ีด้านความเป็นกนัเองระหวา่งรุ่นพ่ี
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รุ่นน้อง และด้านวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์เป็นมาตรวดัของลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั  ตอนท่ี 3  

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  แล้วนําแบบสอบถามท่ีได้ตรวจหาคณุภาพของแบบสอบถามด้วยการคํานวณหา

ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of consistency : IOC) จากผู้ทรงคณุวฒิุจํานวน 3 ท่านซึง่เลือกเฉพาะข้อ

คําถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC)ตัง้แต่ 0.50เป็นขึน้ไปและหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient : α)  ตามวิธีของครอนบาด(Cronbach, 1970)ได้ค่าความเช่ือมัน่0.94

โดยเกณฑ์การแปลความหมายความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีต่อการวิจยั (Best, 1981)ซึง่กําหนดช่วงคะแนนไว้ 

ดงันีช้่วงคะแนน4.50 – 5.00หมายถงึเห็นด้วยมากท่ีสดุช่วงคะแนน3.50 – 4.49หมายถึงเห็นด้วยมากช่วงคะแนน

2.50 – 3.49 หมายถึงเห็นด้วยปานกลางช่วงคะแนน1.50 – 2.49หมายถึงเห็นด้วยน้อย และช่วงคะแนน1.00 – 

1.49หมายถงึเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษากลุ่มท่ีเตรียม

ความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง กบันกัศกึษากลุ่มท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้

วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติ

สําหรับวิทยาศาสตร์ และค่าที (Independent sample t-test) ของนกัศกึษากลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

โดยใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง  กบันกัศึกษากลุ่มท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง

(กลัยา, 2544) 

กลุ่ม 
จาํนวน 

(คน) 

ค่าเฉล่ีย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
t-test Sig. 

นกัศกึษาท่ีใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง 39 47.33 8.74 -2.12 0.02* 

นกัศกึษาท่ีใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 36 51.95 10.08   

* มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นว่านกัศกึษากลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จํานวน  39 คน  มีคะแนนสอบเฉลี่ย  47.33 คะแนน  จากคะแนนเตม็  70 คะแนน  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.74  

ส่วนนกัศกึษากลุ่มท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องจํานวน  36 คน  มีคะแนน

สอบเฉลี่ย  51.95 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.08และพิจารณาค่าที 

(Independent sample t-test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ของ

นักศึกษาทัง้สองกลุ่มพบว่า นักศึกษากลุ่มท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ดีกว่านักศึกษากลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบใช้วิธี

เรียนรู้ด้วยตนเอง  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง  

จากข้อมลูพืน้ฐานของนกัศกึษา เป็นเพศชาย จํานวน 25 คน และเพศหญิง จํานวน 11 คน  โดยนกัศกึษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการวิจยั  มีระดบัความรู้พืน้ฐานในระดบัปานกลางมีความคิดเห็นทัง้ 5 ด้านดงันี ้
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  รายด้านของนกัศกึษาท่ีมีต่อการเรียนวิชา

สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 

รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 

1. ด้านการเรียนวิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 4.25 0.84 มาก 

2. ด้านรุ่นพ่ี 4.12 0.83 มาก 

3. ด้านความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีสอนของรุ่นพ่ี 3.65 0.74 ปานกลาง 

4. ด้านความเป็นกนัเองระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 4.18 0.87 มาก 

5. ด้านวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ 4.11 0.82 มาก 

รวม 4.04 0.85 มาก 

จากตารางท่ี 2  ความคิดเห็นของนักศกึษาแสดงให้เห็นว่า  ภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ

การเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องทุกด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดบัมาก คือมี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 หากจําแนกรายละเอียดรายด้านพบว่า  ผู้ เข้าร่วม

โครงการวิจยัมีความคิดเห็นเฉลี่ยมากท่ีสดุ ในด้านการเรียนวิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องรองลงมาคือด้านความเป็นกนัเอง

ระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นน้องและด้านรุ่นพ่ีตามลําดบั 

 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง  ผล

การศกึษาค้นคว้าพบวา่มีประเดน็ท่ีน่าสนใจนํามาอภิปรายดงันี ้

จากสมมติฐานท่ีวา่ “ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้

วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องดีกว่านักศึกษากลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนสอบใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง” ด้วยค่าที 

(Independent sample t-test) พบว่า  คะแนนสอบเฉลี่ยของนกัศกึษากลุ่มท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน

สอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง  มีคา่สงูกวา่ คะแนนสอบเฉลี่ยของนกัศกึษากลุม่ท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดย

ใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้  แสดง

วา่การเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาดีขึน้และ

ยงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐานิตา และมสิตา (2553)  เร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการพ่ีช่วยน้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคการศกึษา 2/2552 พบว่าการท่ีนกัศกึษา

ได้รับการติวในโครงการพ่ีช่วยน้องทําให้นักศึกษามีผลการเรียนท่ีดีขึน้กว่าการไม่ได้ติว  และจากการศึกษา

ตอ่เน่ืองเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัศกึษา 2 กลุม่ คือ กลุม่เข้าติวน้องน้อยกว่า 80% ของเวลาทัง้หมดกบั

กลุ่มท่ีเข้าติวตัง้แต ่ 80% ขึน้ไปของเวลาทัง้หมด ผลการเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Independent sample t-test  

พบว่านักศึกษาท่ีเข้าติวมากกว่าหรือเท่ากับ 80%  จะได้ผลการเรียนในรายวิชาพืน้ฐานท่ีได้รับการติวดีกว่า

นกัศกึษาท่ีเข้าติวน้อยกว่า 80%  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงสรุปได้ว่า การเข้าติวในสดัส่วน

มากกวา่หรือเท่ากบั 80%  จะทําให้ได้รับผลการเรียนท่ีดีกวา่การติวน้อยกวา่ 80%  

และการศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอน

รุ่นน้อง ด้านการเรียนด้วยวิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องพบวา่มีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมีความ



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2475 

คิดเห็นเฉลี่ยมากท่ีสดุในเร่ืองการเรียนโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องทําให้มีความพร้อมก่อนสอบมากขึน้ รองลงมาคือ

การเรียนด้วยวิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องทําให้เข้าใจเนือ้หาการเรียนมากขึน้ และการเรียนโดยวิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องเป็นแนว

ทางการพฒันาการเรียนการสอนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ตามลําดบั ความคิดเห็นของนักศกึษา ด้านรุ่นพ่ี 

พบวา่มีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมีความคิดเห็นเฉลี่ยมากท่ีสดุในเร่ืองการเปิดโอกาส

ให้แสดงความคิดเห็นและซกัถามปัญหา รองลงมาคือบุคลิกภาพของรุ่นพ่ี เหมาะสมกับรุ่นน้อง, การถ่ายทอด

ความรู้ของรุ่นพ่ี และการเตรียมตวัและความพร้อมของรุ่นพ่ีท่ีมาติว ตามลําดบั ความคิดเห็นของนกัศกึษาด้าน

ความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีสอนของรุ่นพ่ี พบวา่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง โดยเข้าร่วมโครงการวิจยั

มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากท่ีสดุในเร่ืองมีความสามารถทําให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียน รองลงมาคือมีความรู้ในรายวิชา

ท่ีสอนอย่างแท้จริง  ใช้วิธีการสอนน้องแบบบรรยาย ทําโจทย์แบบฝึกหัด และมีความรู้อ่ืนๆอย่างกว้างขวาง

ประกอบการสอน ตามลําดบั ความคิดเห็นของนกัศกึษาด้านความเป็นกนัเองระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง พบว่ามีความ

คิดเห็นในระดบัมาก  โดยผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมีความคิดเห็นเฉลี่ยมากท่ีสดุ ในเร่ืองสามารถให้คําปรึกษาเร่ือง

เรียนและแนะแนวทางการเรียน รองลงมาคือรุ่นพ่ีมีความเป็นกนัเองในการสอนรุ่นน้อง และมีความสนิทสนมเป็น

กันเอง ในการช่วยเหลือกัน ตามลําดบั ความคิดเห็นของนักศึกษาด้านวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์  พบว่ามี

ความคิดเห็นในระดบัมาก  โดยผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความคิดเห็นเฉลี่ยมากท่ีสุด ในเร่ืองเป็นวิชาท่ีควรสอน

เสริม รองลงมาคือเป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวนั และเป็นวิชาท่ีช่วยพัฒนาระบบการคิด 

ตามลําดบั และเม่ือสรุปภาพรวมทกุด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่านกัศกึษาเห็นด้วยกบั

การเรียนการสอนโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่น จึงควรส่งเสริมให้มีการนําวิธีดงักล่าวมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนของนกัศกึษาซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจัยของศรีสมพร (2538) เร่ืองความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจต่อโครงการพ่ีสอนน้อง ของนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์(ระดบัต้น) ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2538 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีอตุรดิตถ์  ผลการวิจยัพบว่าระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อโครงการพ่ี

สอนน้องในระดบัมาก คือ ควรมีการดําเนินโครงการพ่ีสอนน้องต่อไป ค่าเฉลี่ย 4.4 รองลงมาโครงการพ่ีสอนน้อง

ทําให้นกัศกึษามีความรู้ทางการพยาบาลมากขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.36 เห็นด้วยในระดบัปานกลางคือ โครงการพ่ีสอน

น้องทําให้นกัศกึษามีเวลาสว่นตวัน้อยลง ค่าเฉลี่ย 3.29 และนกัศกึษาสามารถฝึกปฏิบติัการพยาบาลด้วยตนเอง

ได้ดีกวา่การเรียนในโครงการพ่ีสอนน้อง คา่เฉลี่ย 2.7  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องสรุปผลได้ดงันี ้

1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษากลุ่มท่ีได้รับ

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องกับนกัศึกษากลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมก่อนสอบใช้วิธี

เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยค่าที (Independent sample t-test)  พบว่า  คะแนนสอบเฉลี่ยของนกัศกึษากลุ่มท่ีได้รับ

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง มีค่าสูงกว่า คะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มท่ี

เตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง  

โดยเป็นเพศชาย จํานวน 25 คน และเพศหญิง จํานวน 11 คน  โดยนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย  มีระดบั
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ความรู้พืน้ฐานในระดบัปานกลาง พบวา่  ภาพรวมความคิดเห็นของนกัศกึษาทุกด้านมีความคิดเห็นในระดบัมาก 

คือมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85  
 

การศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้ วิจยัมีข้อเสนอแนะซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนรู้และการศกึษาวิจยั

พบวา่การเรียนโดยใช้วิธีรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องทําให้นกัศกึษามีผลเรียนสงูขึน้จงึควรสง่เสริมให้มีการนําวิธีดงักลา่วมา

ใช้ และเผยแพร่ในรายวิชาอ่ืนๆเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 
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