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บทคัดย่อ 

           การวจิยั เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาความรู้

เก่ียวกบังานอาชีพ นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการรายวิชาความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ ปีการศึกษาท่ี 1/2560การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั

เพื่อ 1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียน การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียน 

นกัศึกษา ในรายวิชาความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ ของนกัเรียน นักศึกษา  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้ น

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

จากการศึกษาวิจยัและการวิเคราะห์ผลการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน 

นกัศึกษา ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ในรายวิชาการความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ จาํนวน

นกัศึกษา 30 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน สถิติท่ีใชใ้น

การวจิยั คือ ค่าเฉล่ีย  (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ Paired Samples t-test 

ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิ ธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียน นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ วเิคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียผลการวิจัยพบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ( X =12.20,              

S.D.= 2.94) ส่วนคะแนนหลงัเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนเฉล่ีย ( X =15.23, 

S.D.= 2.43) และผลการเปรียบเทียบพบว่าค่าtท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั -10.474  และมีค่า Sig คือ 0.000 

แสดงวา่คะแนนหลงัเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกวา่คะแนนก่อนเรียนโดยใชว้ิธีการ

สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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กติติกรรมประกาศ 
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อาจารย์ศิริ ซํามาซา ผูท่ี้คอยให้คาํปรึกษาและกรุณาสละเวลาให้คาํแนะนําตลอดการทาํวิจัยน้ี

ขอบพระคุณท่านเจา้ของเอกสารอา้งอิงบทความ ทฤษฎีและงานวจิยัต่างๆ  

การจดัทาํวิจยัฉบบัน้ีได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากสํานักวิจยัและพฒันาและนักศึกษา

ระดบัชั้นประกาศนียบตัรชั้นปีท่ี.1.ท่ีให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอน  แบบเพื่อน  

ช่วยเพื่อน 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความสําคัญและทีม่าของงานวจัิย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 การจดัการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ

ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 24 การจดั

กระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 1. จดัเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์

ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก

การปฏิบติัใหท้าํไดคิ้ดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง4. จดัการเรียนการสอน

โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี

งาม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดั

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมี

ความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียน

อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 6. จดัการเรียนรู้

ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคลใน

ชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการเป็นวิทยาลยัอาชีวะศึกษาเอกชนเปิดสอนระดบั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สายวิชาพณิชยการและ

บริหารธุรกิจ สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการมีวิสัยทศัน์(VISION)เป็นองคก์รการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพเพื่อ

สร้างคนให้มีศกัยภาพสูงสุด มีความรู้ท่ีเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพท่ีตนศึกษาอยู่ให้มีสมรรถนะสูง

เป็นแบบสากล มีความรู้  คู่คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และดาํรงรักษาศิลปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย 

ผูว้จิยัไดส้ังเกตจากการเรียนการสอนพบวา่นกัเรียน นกัศึกษามีความแตกต่างระหวา่งบุคคล

ค่อนข้างมากจากการท่ีครูผูส้อนได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาในชั้ นเรียนแล้ว               

http://www.onesqa.or.th/download-file/index.php?ref=pQEgZ3p2GQEgZJp3qQAcBKt0pQSgpKqSGTIgoJqcqUEcWau3pTIgnKq2GUSgEJqyqUOcrKu0pPMgA3p2GQEgZJqkqRIcMUucpTEgWaqmGTIgoTqcqRMcMKuhpR9gpKqSGT5go2qcqUEcL3uu
http://www.onesqa.or.th/download-file/index.php?ref=pQEgZ3p2GQEgZJp3qQAcBKt0pQSgpKqSGTIgoJqcqUEcWau3pTIgnKq2GUSgEJqyqUOcrKu0pPMgA3p2GQEgZJqkqRIcMUucpTEgWaqmGTIgoTqcqRMcMKuhpR9gpKqSGT5go2qcqUEcL3uu
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ได้ประเมินผลการเรียน การสอนโดยการมอบหมายให้ทาํแบบทดสอบและแบบฝึกหัดพบว่า

นกัเรียน นกัศึกษา บางคนไม่สามารถทาํแบบทดสอบ แบบฝึกหัดและทาํขอ้สอบผ่านตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนดซ่ึงปัญหาดงักล่าวนั้นเกิดจากการท่ีนกัเรียนนกัศึกษาบางคนมีทกัษะการเรียนรู้ไดช้้าและมี

ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีไม่เท่ากนัจึงไดห้าวิธีการจูงใจให้นกัเรียน นกัศึกษา ให้มีความสนใจ

และกระตุน้ให้นกัเรียน นกัศึกษา มีความกระตือรือร้น มากยิ่งข้ึนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนนั้นเป็นวิธีการท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนไดโ้ดยให้เพื่อนไดมี้บทบาทสําคญัใน

การเรียน การสอนเพราะเพื่อนมีอิทธิพลในการสร้างแรงจูงใจและความสนใจท่ีจะเกิดการเรียนรู้ 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจวิธีการท่ีจะนาํมาแกไ้ขปัญหาในการเรียน การสอน

ท่ีจะทาํใหน้กัเรียน นกัศึกษาสามารถเรียนประสบความสาํเร็จและ สัมฤทธ์ิผล คือวิธีการเรียนท่ีเรียกว่า

การเรียนรู้ร่วมกนัแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้นกัเรียน นกัศึกษาเกิดการ เรียนรู้และพฒันาจึงไดน้าํ

กิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการสอน เพราะการเรียน การ

สอนโดยวิธีการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาและพฒันาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

นักศึกษาและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในชั้นเรียนทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้กบันักเรียน 

นกัศึกษาท่ีไดช่้วยเหลือบุคคลอ่ืนและช่วยให้บรรยากาศในการเรียน การสอน มีความกระตือรือร้น

มากยิ่งข้ึนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ในทางดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใช้วิธีการ

เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียน นกัศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจ   ในเน้ือหารายวิชา

ท่ีดีและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียน การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียน 

นกัศึกษาในรายวชิาความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ ของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น

ปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2560วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนและหลงัการเรียนแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2560

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา :  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตเน้ือหาของการวจิยัดงัน้ี 

เน้ือหารายวิชาวิชาความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ รหัส  2001 - 1001ตามหลักสูตรของ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยมีคาํอธิบาย



3 
 

รายวิชา ศึกษาเก่ียวกบัมาตรฐานอาชีพ องคก์รและการบริหารงานในองคก์ร หลกัการปฏิบติัตนใน

งานอาชีพ หลกัการบริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงาน  

 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2560วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจาํนวน 30 คน 

ตัวแปรในการการวจัิย 

1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนการสอนแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเคมีทัว่ไปของ

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ระยะเวลาในการทาํวจัิย 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีใชเ้วลาศึกษาระหวา่งเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือน ตุลาคม 2560 

พืน้ทีใ่นการเกบ็ข้อมูล 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 280 ถนน สรรพาวธุ แขวง บางนา เขต บางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260  

สมมุติฐานการวจัิย 

นกัเรียน นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2560

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการในรายวิชาความรู้เก่ียวกบังานอาชีพมีผลคะแนนหลงัจาก

จดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมากกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สถานศึกษาหมายถึงวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. นกัเรียนหมายถึงนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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3. การสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนหมายถึงการจดัการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นกลุ่มโดยแต่ละ

กลุ่มมี นกัเรียน นกัศึกษาคละความสามารถเก่งปานกลางและอ่อนโดยครูเป็นผูแ้บ่งกลุ่มให้นกัศึกษา

เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในขณะทาํการเรียนการสอน 

4.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัจากเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียน นกัศึกษามีความสนใจในการเรียนและ มีความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหารายวิชา

ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพมากข้ึน 

2. นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดในรายวิชาความรู้

เก่ียวกบังานอาชีพ 

3.เพื่อให้ครูผูส้อนทราบถึงรูปแบบและวิธีการการสอนท่ีช่วยให้ นกัเรียน นกัศึกษามีความ

เขา้ใจ และมีความสุขในการเรียนยิง่ข้ึนและเพื่อนาํไป ปรับปรุง พฒันาการสอนในรายวชิาอ่ืนๆ 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตัวแปรต้น 

การเรียนการสอน 

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

 ตัวแปรตาม 

1.ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาความรู้

เก่ียวกบังานอาชีพ 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากใช้

วธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนดีข้ึน 

 



 
 

 

บทที ่2 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนใน

รายวิชาความ รู้ เ ก่ี ยวกับงานอาชีพ นัก ศึกษาระดับชั้ นประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้ นปี ท่ี .1            

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารตาํราและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัดงัน้ี 

1. ความหมายการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั Peer Assist 

4. วธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning Strategies) 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ความหมายและวธีิการเรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

กิจกรรมวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาส

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเป็นการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสู่นกัเรียนนบัวา่เป็นวิธีการสอนท่ียึด

นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  

2. ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

กฎการเรียนรู้ (Law of Learning) Thorndike ไดส้รุปกฎของการเรียนรู้เป็น 2   กฎใหญ่ๆ

ดงัต่อไปน้ี (เติมศกัด์ิคทวณิช 2547, หนา้ 183-187) 

2.1 กฎการเรียนรู้หลกั 3 กฎ (Three Major Laws of Learning) ไดแ้ก่ 

           2.1.1   กฎแห่งความพร้อม(Law of Readiness)พฤติกรรมการเรียนรู้จะ

เกิดข้ึนไดถ้า้บุคคลนั้นมีความพร้อมทางร่างกายและความพร้อมทางจิตใจซ่ึงหมายถึงความ

พึงพอใจท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงนั้นๆกฎแห่งความพร้อมยงัสามารถแบ่งเป็นกฎยอ่ยไดด้งัน้ี 

2.1.2  เม่ือบุคคลมีความพร้อมจะกระทาํกิจกรรมหรือเรียนรู้ถา้ไดก้ระทาํ

หรือเรียนรู้ตามความตอ้งการบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจจนทาํให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน 

2.1.3  เม่ือบุคคลมีความพร้อมจะกระทาํกิจกรรมหรือเรียนรู้ถ้าไม่ได้

กระทาํหรือเรียนรู้ตามความต้องการบุคคลนั้ นจะเกิดความไม่พอใจไม่สบายใจและ

หงุดหงิดใจ 
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2.1.4  เม่ือบุคคลไม่พร้อมจะกระทาํกิจกรรมหรือเรียนรู้ถา้ถูกบงัคบัให้

กระทาํหรือเรียนรู้จะทาํให้เกิดความคบัขอ้งใจไม่สบายใจเครียดและเกิดความไม่

พอใจข้ึนได ้

           2.2 กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้แลว้ควรไดรั้บการฝึกฝน

หรือกระทาํซํ้ าๆอยูเ่สมอๆเพื่อสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองให้แน่น

แฟ้นมัน่คงยิง่ข้ึนกฎน้ีแยกเป็น 2 กฎยอ่ยดงัน้ี 

2.2.1 กฎแห่งการใช ้(Law of Use) หมายความวา่พฤติกรรมการเรียนรู้ใดๆ

ก็ตามเม่ือเกิดข้ึนแลว้ไดรั้บการกระทาํซํ้ าๆอยู่เร่ือยๆจะเกิดความชาํนาญและเป็น

ความเคยชินพฤติกรรมนั้นจะคงทนเป็นระยะเวลายาวนานยิ่งฝึกมากเท่าใดยิ่ง

ถูกตอ้งมากข้ึนเท่ากนั 

2.2.2 กฎแห่งการไม่ไดใ้ช ้ (Law of Disuse) พฤติกรรมการเรียนรู้ใดๆก็

ตามท่ีเกิดข้ึนแลว้มีการเวน้ระยะเวลานานและขาดการฝึกฝนพฤติกรรมเหล่านั้นจะ

ลดประสิทธิภาพลงเร่ือยๆและมีแนวโนม้ท่ีพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นจะค่อยๆเลือน

หายไปไดใ้นท่ีสุด 

           2.3  กฎแห่งผลการตอบสนอง (Law of Effect) กฎน้ีมีใจความสําคญัท่ีวา่พฤติกรรมใดก็ตาม

เม่ือแสดงการตอบสนองแล้วได้รับความสุขความพึงพอใจและความภูมิใจร่างกายจะเลือก

พฤติกรรมนั้นกลบัมาตอบสนองอีกคร้ังเม่ือพบกบัส่ิงเร้าหรือสถานการณ์เดิมแต่ถา้พฤติกรรมใดก็

ตามท่ีแสดงการตอบสนองแล้วได้รับความทุกข์ความไม่พอใจและความผิดหวงัมีแนวโน้มว่า

พฤติกรรมนั้นจะลดการตอบสนองลงจนหายไปในท่ีสุดดงันั้นการใช้กฎข้อน้ีจึงควรจะเกิดข้ึน

หลงัจากพฤติกรรมการเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้หรือขณะอยูใ่นระยะของการฝึกฝนฝึกหดัซ่ึงจะมีผลต่อ

การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึนพฤติกรรมการเรียนรู้

ก็จะมีความมัน่คงถาวรมากข้ึนด้วยกฎขอ้น้ีของ Thorndike ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะในวงการศึกษาดว้ยการใชก้ารเสริมแรงแก่ผูเ้รียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แมก้ระทัง่ Skinner 

เองก็นาํกฎขอ้น้ีไปอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ของตนโดย Skinner เรียกกฎแห่งผลการตอบสนองน้ีวา่

เป็นการเสริมแรง (Reinforcement) นัน่เอง 

2.2  กฎการเรียนรู้ย่อย 5 กฎ (Five Subordinate Laws)เป็นกฎท่ีสนบัสนุนกฎ

หลกัแบ่งเป็น 5 กฎยอ่ยไดแ้ก่ 

2.2.1 กฎแห่งการแสดงพฤติกรรมตอบสนองหลายรูปแบบ (Multiple 

Responses) เม่ือบุคคลพบกับส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาบุคคลจะแสดงพฤติกรรม

ตอบสนองออกมาหลายรูปแบบและจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองไปเร่ือยๆจนกว่าจะพบ
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พฤติกรรมท่ีสามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งพฤติกรรมตอบสนองจึงจะยุติลงจากนั้นบุคคลจะค่อยๆลด

พฤติกรรมตอบสนองอ่ืนๆจนกระทัง่เหลือวิธีท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถแกปั้ญหาไดดี้ท่ีสุดเพียงวิธีเดียว

และเลือกวธีิการแกปั้ญหานั้นตลอดไปกบัสถานการณ์นั้นๆ 

2.2.2 กฎแห่งการเตรียมพร้อมหรือทศันคติ (Set of Attitude) Thorndike 

เช่ือวา่การท่ีบุคคลจะสามารถเรียนรู้ส่ิงใดๆไดดี้นั้นจะตอ้งเกิดความพร้อมหรือมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิง

นั้นเสียก่อนจึงจะทาํใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนไดง่้ายและประสบความสําเร็จไดเ้ป็นอยา่งดีมากกวา่บุคคล

ท่ีขาดความพร้อมหรือมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงท่ีจะเรียนรู้ 

2.2.3 กฎการเลือกพฤติกรรมตอบสนอง (Law of Partial Activity) เม่ือ

บุคคลเผชิญกบัส่ิงเร้าหรือพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาบุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรมต่างๆท่ีเห็นว่า

เหมาะสมท่ีสุดเพื่อใช้ในการตอบสนองสถานการณ์นั้นและเม่ือคน้พบพฤติกรรมตอบสนองท่ี

แกปั้ญหาไดแ้ลว้ก็จะหยุดพฤติกรรมลองผิดลองถูกโดยหันไปเลือกพฤติกรรมท่ีไดล้องกระทาํไป

แลว้จนกระทัง่คน้พบวธีิท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาไดแ้ทจ้ริงบางคร้ังถา้วิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งนั้น

มีหลายวิธีบุคคลก็จะเลือกวิธีท่ีสะดวกและเสียเวลานอ้ยท่ีสุดในการแกปั้ญหานั้นๆเช่นถา้ผูเ้รียนได้

พบวิธีแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ข้อหน่ึงได้หลายวิธีผูเ้รียนนั้ นจะเลือกวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการ

แกปั้ญหาโจทยข์อ้นั้น 

2.2.4 กฎแห่งการตอบสนองโดยอาศยัประสบการณ์ท่ีมีความคลา้ยคลึง

หรือเก่ียวขอ้งกนั (Law of Response Analogy) เม่ือบุคคลประสบกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาข้ึน

บุคคลนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะนาํเอาประสบการณ์จากการแกปั้ญหาในอดีตท่ีมีความคลา้ยคลึงใกลเ้คียง

หรือเก่ียวขอ้งกนัมาใชใ้นการแกปั้ญหากบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาใหม่แต่อาจไม่ใช่เป็นการแสดง

พฤติกรรมใหม่ทั้งหมดดงันั้นในการเรียนรู้เร่ืองใดๆก็ตามถา้เป็นเร่ืองท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัเร่ืองท่ี

เคยเรียนรู้มาแลว้ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้และเร็วกวา่เร่ืองท่ียงัไม่เคยเรียนรู้มาเลย 

2.2.5 กฎแห่งการถ่ายโยงจากส่ิ งเร้าเก่ าไปส่ิงเร้ าใหม่  (Law of 

AssociationShifting) บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ไดง่้ายและเร็วข้ึนถา้บุคคลนั้นมองเห็นส่ิงเร้าใหม่และส่ิงเร้า

ท่ีเคยประสบมีความสัมพนัธ์กนัจะทาํให้การเรียนรู้ส่ิงเร้าใหม่กระทาํไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากผูเ้รียนจะเกิด

การเช่ือมโยงส่ิงเร้าเก่าและส่ิงเร้าใหม่เขา้ดว้ยกนัทาํให้มองเห็นทางในการแกปั้ญหาไดร้วดเร็วข้ึน 

 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่การเรียนรู้เกิดจากการสร้างความสัมพนัธ์บางอยา่ง

ระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus) กบัพฤติกรรมการตอบสนอง (Response) ในระยะเวลาพอสมควร

กล่าวคือเม่ือมีสถานการณ์หรือส่ิงท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึนร่างกายจะเกิดความพยายามท่ีจะแกปั้ญหานั้น

โดยแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลายๆรูปแบบในลกัษณะแบบลองผิดลองถูก (Trial and 

Error) จนกว่าจะพบวิธีท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดในการแก้ปัญหาซ่ึงร่างกายจะเลือกพฤติกรรม
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ตอบสนองท่ีพอใจท่ีสุดนั้นไวเ้พียงวิธีเดียวและจะนาํพฤติกรรมตอบสนองดงักล่าวไปเช่ือมโยงกบั

ส่ิงเร้าหรือปัญหานั้นทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึนวา่ถา้มีส่ิงเร้าหรือปัญหานั้นทาํให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนวา่ถา้

มีส่ิงเร้าหรือปัญหาเช่นน้ีอีกจะแสดงพฤติกรรมอบสนองเช่นไรส่ิงสําคญัในการเรียนรู้ท่ีThorndike

ใหค้วามสาํคญัอยา่งมากไดแ้ก่แรงเสริม (Reinforcement) คือความพึงพอใจท่ีร่างกายไดรั้บเพราะจะ

ทาํใหก้ารเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัพฤติกรรมตอบสนองมีความแน่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน 

 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบั Peer Assist 

Peer Assist หรือทีมผูช่้วย เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการจดัการความรู้ก่อนลงมือทาํ

กิจกรรม (Learning before Doing) ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนคร้ังแรกท่ีบริษทั BP-Amoco ซ่ึงเป็นบริษทั

นํ้ามนัยกัษใ์หญ่ของประเทศองักฤษ โดยการสร้างให้เกิดกลไกการเรียนรู้ประสบการณ์ผูอ่ื้นซ่ึงเป็น 

“เพื่อนร่วมอุดมการณ์หรือร่วมอาชีพ (Peers) ก่อนท่ีจะเร่ิมหรือดาํเนินกิจกรรมใดๆ 

Peer Assist เป็นเคร่ืองมือยา่งหน่ึงท่ีช่วยในการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้โดยอาศยั “คน” 

เป็นธงนาํ(People Driven)ผ่านการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัก่อนทาํ

กิจกรรมหรืองานใดๆซ่ึงการทาํ Peer Assist จะช่วยเปล่ียนความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคล(Tacit 

Knowledge)ใหก้ลายมาเป็นความรู้ถ่ายทอดได(้Explicit Knowledge)และความรู้ท่ีไดจ้ากการร่วมวง

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เม่ือผา่นการใชง้านจริงก็จะกลายเป็นความรู้ในตวับุคคลท่ีเพิ่มจาํนวน “ผูรู้้” มาก

ยิ่งข้ึนและเม่ือยิ่ง “รู้” ก่อน “ทาํ” มากข้ึนก็จะช่วยให้โอกาสในการทาํผิดพลาดมีนอ้ยลงส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานเพิ่มมากข้ึน การทาํ Peer Assist เป็นการเปิดมุมมองความคิดท่ี

หลากหลายจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมท่ีมีทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี

แตกต่างกนัทาํให้เราไม่มองอะไรดา้นเดียวหรือมองแคบเป็นกบในกะลาเพราะทีมผูช่้วยอาจทาํให้

เราเห็นมุมมองอ่ืนๆ ท่ีเราไม่เคยนึกมาก่อนแต่ท้ายสุดแล้วทั้งทีมของเราและทีมผูช่้วยก็จะได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆร่วมกนัเพิ่มเติม (สาโรจน์  เกษมสุขโชติกลุ ) 

จากแนวคิด ทฤษฎี Peer Assist ดงักล่าว นาํมาประยุกตใ์ชใ้นดา้นการศึกษาจะเรียกวิธีการ

แบบ Peer Assist ว่าวิธี “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซ่ึงเราสามารถแบ่งประเภทของเพื่อนช่วยเพื่อนได ้          

3 ประเภท ดงัน้ี 

1. การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการสอนแบบให้ผูเ้รียนช่วยสอนกนัเองโดยให้ผูเ้รียน

ทกคนเป็นผูมี้บทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดช่้วยเหลือเก้ือกูลกนั ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ

จะจดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อกระตุน้เพื่อนผูส้อนจะมีบทบาทในการส่งเสริมพฒันาทกัษะ

ความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มศักยภาพ ออกแบบกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ 
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ความสามารถอยา่งเต็มท่ี มีความสุขกาย สุขใจ พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนอยา่งเต็ม

ใจและควรสร้างแรงจูงใจเพื่อนนกัเรียนท่ีช่วยสอนใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 

2. การให้คาํปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คือ การให้ความช่วยเหลือทางดา้นจิตใจและเป็น

รากฐานสําคญัในการสนบัสนุนผูรั้บคาํปรึกษาให้ดาํเนินชีวิตอยา่งอิสระโดยปฏิสัมพนัธ์ท่ีจะ “ให้”  

และ“รับ” ความช่วยเหลือเท่าเทียมกนัอยา่งเพื่อนไดม้าฟังความรู้สึกและเล่าเร่ืองราวของตนเอง เพื่อ

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ให้มีความเขม้แข็ง สามารถดาํรงชีวิต

ได้อย่างอิสระข้อตกลงหรือสัญญาในการให้คาํปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีข้อท่ีควรปฏิบัติ

ทั้งหมด 4 ขอ้ ดงัน้ี 

2.1.แบ่งเวลาโดยเท่าเทียมกนั 

2.2.รักษาความลบัเป็นส่วนตวั 

2.3.ไม่ปฏิเสธ ไม่ตาํหนิ 

2.4.ไม่ใหค้าํแนะนาํไม่ช้ีทางแกไ้ข 

3. กลวธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่ม

ยอ่ย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการผลดัเปล่ียนกนัเป็น

ผูส้อนและผูเ้รียน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทเรียน ครูผูส้อนมีบทบาทหนา้ท่ีเป็น

เพียงผูใ้ห้คาํแนะนาํและจดักิจกกรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนรูปแบบกลวิธีการเรียนรู้แบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนนักการศึกษาหลายท่านไดป้ระมวลการสอนท่ีมีแนวคิดจากกลวิธีการเรียนรู้แบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนไวมี้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนจบัคู่กนัมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนทั้งสองสลับบทบาททั้งเป็น

นกัเรียนผูส้อนท่ีคอยถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนผูเ้รียน และนกัเรียนผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการสอน 

3.2. การสอนโดยเพื่อนต่างระดบัชั้น (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีมี

การจบัคู่ระหว่างผูเ้รียนท่ีมีระดบัอายุแตกต่างกนั โดยให้ผูเ้รียนท่ีมีระดบัอายุสูงกว่าทาํหน้าท่ีเป็น

ผูส้อนและใหค้วามรู้ ซ่ึงผูเ้รียนทั้งสองไม่จาํเป็นตอ้งมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกนัมาก 

3.3. การสอนโดยการจบัคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนท่ีมี

ความสามารถทางการเรียนสูงกวา่จบัคู่กบัผูเ้รียนท่ีมีการเรียนตํ่ากว่าดว้ยความสมคัรใจของตนเอง 

แลว้ทาํหนา้ท่ีสอนในเร่ืองท่ีตนมีความสามารถความถนดัและมีทกัษะท่ีดี 

3.4. การสอนโดยบุคคลทางบา้น (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้บุคคล

ท่ีบา้นของผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสอนให้ความช่วยเหลือในการพฒันาความรู้ความสามารถแก่

บุตรหลานของตนระหวา่งท่ีอยูท่ี่บา้น 
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4. วธีิการเรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น (Peer-Assisted Learning Strategies) 

4.1 ความหมายกลวธีิการเรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

กิจกรรมกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นแนวความคิดท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนมี

โอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสู่นกัเรียนนบัวา่เป็นวิธีการสอน

ท่ียดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางและไดมี้ผูก้ล่าวถึงความหมายไวด้งัน้ี 

ชูศรีวงศ์รัตนะและคณะ (อา้งใน ประนอม  ดอนแกว้. 2550, หนา้ 12) กล่าววา่การเรียนรู้

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) เป็นการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนช่วยเพื่อนซ่ึงกนัและ

กนัแทนท่ีครูจะเป็นผูส้อนโดยตรงเป็นการสอนกนัตวัต่อตวัท่ีเพื่อนอาจช่วยเหลือแนะนําเพื่อน

โดยตรงหรือใช้ส่ือการเรียนรู้อ่ืนมาประกอบเช่นแบบฝึกหนงัสือเรียนเล่มเล็กบทเรียนสําเร็จรูปวีดี

ทศัน์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเรียนรู้

ระหว่างกนัถ้าครูผูส้อนและผูเ้รียนคุน้เคยกบัการเปล่ียนแปลงเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยครูเป็นท่ี

ปรึกษาและคอยดูแลนกัเรียนตลอดเวลา 

สุคนธ์สินธพานนทแ์ละคณะ (อา้งใน ประนอม  ดอนแกว้. 2550, หนา้ 12) กล่าววา่กลวิธี

การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการสอนวิธีหน่ึงท่ีสืบทอดเจตนารมณ์ของปรัชญาการศึกษา

ท่ีวา่ learning by doing ตามแนวทฤษฎีของ John Dewey โดยเนน้การให้นกัเรียนมีการรวมกลุ่มเพื่อ

การทาํงานร่วมกนัหรือการปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนการสอนอาจกล่าวไดว้า่การสอนแบบเพื่อน

ช่วยสอนนั้นเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและยงัมุ่งใหผู้เ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นเกณฑ์ตํ่า

ไดรั้บประโยชน์จากเพื่อนนกัเรียนท่ีเก่งกวา่หรือมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนอยูใ่นเกณฑสู์ง 

Topping (อา้งใน ประนอม  ดอนแกว้. 2550, หนา้ 13) กล่าววา่กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนหมายถึงการจดักิจกรรมการสอนเพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้และทกัษะโดยการให้ความ

ช่วยเหลือสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมชั้นท่ีไดจ้ากการจบัคู่กนัโดยผูเ้รียนทั้งคู่ช่วยเหลือกนัเรียนและได้

เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยอาศยัการกระทาํผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยรับบทบาทเป็นนกัเรียน

ผูส้อนและนกัเรียนผูเ้รียนอีกทั้งยงัเป็นวิธีสอนท่ีตอ้งอาศยัการวางแผนขั้นตอนการดาํเนินงานอยา่ง

เป็นระบบรวมถึงมีการฝึกหดันกัเรียนผูส้อนใหท้าํหนา้ท่ีของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Kohn and Vajda (1975, p. 379-390) ไดก้ล่าวสนบัสนุนวา่วิธีสอนแบบใช้เพื่อนช่วย

หมายถึงวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อยโดยร่วมกนัทาํ

กิจกรรมทุกทกัษะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือกนัและมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดใ้ชภ้าษาใน

การส่ือสารเพื่อเจรจาหาความหมายด้วยตนเองครูเป็นเพียงผู ้ทาํหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือให้
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คาํแนะนาํและช่วยจดักระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้ผูเ้รียนรับผิดชอบกระบวนการ

เรียนเอง 

Maheady, Mallette, Harper, Sacca and Pomerantz (1994, p. 271) กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้

แบบใช้เพื่อนช่วยว่าเป็นวิธีสอนอีกวิธีทางเลือกหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความรู้

ความสามารถทางวิชาการ (Academic Performance) แก่ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เน่ืองจากเป็นวิธีสอนท่ีมีการจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทาํ

กิจกรรมและส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนจากความหมายดงักล่าวขา้งตน้กลวิธีการ

เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหมายถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการจบัคู่ระหว่างผูเ้รียนท่ีมี

ทกัษะการเคล่ือนไหวทางกายในการเล่นวอลเลยบ์อลดีกวา่กบัผูท่ี้มีทกัษะการเคล่ือนไหวทางกายใน

การเล่นวอลเลยบ์อลตํ่ากว่าเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในขณะทาํกิจกรรมโดยผูเ้รียนท่ีทาํหน้าท่ี

เป็นนกัเรียนผูส้อนซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรมแนวทางการเคล่ือนไหวทางกายทกัษะแต่ละกิจกรรมการ

เสริมแรงทางบวกการให้กาํลงัใจการให้รางวลัเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียนและส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรวมถึงมีการจดัทีมเพื่อแข่งขนัโดยผูเ้รียนแต่ละคู่ทาํกิจกรรมตาม

แบบฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวทางกายในการเล่นวอลเลยบ์อลจาํนวน 10 กิจกรรมผูเ้รียนท่ีทาํหนา้ท่ี

เป็นนกัเรียนผูส้อนเป็นผูอ้ธิบายและสาธิตให้กบันกัเรียนผูเ้รียนรวมทั้งนาํฝึกทกัษะแต่ละกิจกรรม

เม่ือนกัเรียนผูส้อนเพิ่มทกัษะแต่ละกิจกรรมให้กบัตนเองและนกัเรียนผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทกัษะ

ใหม่ให้กบัตนเองดว้ยแลว้ผูเ้รียนแต่ละคู่ผลดัเปล่ียนสลบับทบาทกนัเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้าํ

หนา้ท่ีเป็นทั้งนกัเรียนผูส้อนและนกัเรียนผูเ้รียน 

4.2 รูปแบบกลวธีิการเรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

นกัการศึกษาหลายคนไดป้ระมวลการสอนท่ีมีแนวคิดจากกลวิธีสอนการเรียนรู้แบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนไวห้ลากหลายรายละเอียดดงัน้ี 

Miller, Barbetta and Heron (อา้งใน ประนอม ดอนแกว้. 2550, หน้า 14) ไดก้ล่าวถึง

รูปแบบกลวธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไวห้ลายรูปแบบดงัน้ี 

4.2.1 การสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนทั้งสองคนท่ีจบัคู่กนัมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนทั้งสองสลบับทบาทเป็นทั้ง

นกัเรียนผูส้อนท่ีคอยถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนผูเ้รียนและนกัเรียนผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการ

สอน 

4.2.2 การสอนโดยเพื่อนต่างระดบัชั้น (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจบัคู่

ระหว่างผูเ้รียนท่ีมีระดบัอายุแตกต่างกนัโดยให้ผูเ้รียนท่ีมีระดบัอายุสูงกวา่ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อนและ

ใหค้วามรู้ซ่ึงผูเ้รียนทั้งสองคนไม่จาํเป็นตอ้งมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกนัมาก 
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4.2.3 การสอนโดยการจบัคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนท่ีมี

ความสามารถทางการเรียนสูงกว่าเลือกจบัคู่กบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนตํ่ากว่าด้วย

ความสมคัรใจของตนเองแลว้ทาํหนา้ท่ีสอนในเร่ืองท่ีตนมีความสนใจมีความถนดัและมีทกัษะท่ีดี 

4.2.4 การสอนโดยบุคคลทางบา้น (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้บุคคลท่ีบา้น

ของผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสอนใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลาน

ของตนระหวา่งท่ีบุตรหลานอยูท่ี่บา้น 

Maheady (1994, p. 269-289) ไดร้วบรวมกลวธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนดงัน้ี 

1. การสอนโดยเพื่อนต่างระดบัชั้น (Cross-Age Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจบัคู่ระหวา่ง

ผูเ้รียนท่ีมีระดบัอายุแตกต่างกนัโดยให้ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัชั้นสูงกว่าหรือผูเ้รียนท่ีมีอายุกวา่ซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารดูแลและความควบคุมของครูผูส้อนเป็นผูรั้บผิดชอบช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้แก่

ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนนอ้ยกวา่ 

2. การสอนโดยการสลบับทบาท (Reverse-Role Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนจบัคู่กนั

ทาํกิจกรรมโดยเป็นการจบัคู่ระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีระดบัอายุมากกวา่แต่เป็นผูท่ี้มีความสามารถทางการ

เรียนตํ่ากวา่หรือเป็นผูท่ี้มีความบกพร่องในการเรียนรู้กบัผูเ้รียนท่ีอายนุอ้ยกวา่แต่มีระดบัสติปัญญาท่ี

อยู่ในระดับปกติผูเ้รียนทั้งสองจะได้สลับบทบาทกนัเป็นทั้งนักเรียนผูส้อนซ่ึงเป็นผูท่ี้ถ่ายทอด

ความรู้และนกัเรียนผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการสอนการสอนน้ียงัเป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน

เกิดความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง 

3. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจดักิจกรรม

โดยครูแบ่งผูเ้รียนออกเป็นสองทีมภายในแต่ละทีมมีการจบัคู่กนัเพื่อร่วมกนัทาํกิจกรรมผูเ้รียนแต่ละ

คู่จะไดส้ลบับทบาทกนัเป็นทั้งนกัเรียนผูส้อนและนกัเรียนผูเ้รียนในขณะทาํกิจกรรมหากนกัเรียน

ผูเ้รียนทาํส่ิงใดไดถู้กตอ้งจะไดรั้บการเสริมแรงจากนกัเรียนผูส้อนเพื่อนเป็นการสร้างกาํลงัใจแก่

นกัเรียนผูเ้รียนและการสอนน้ียงัเป็นวิธีสอนท่ีสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูเ้รียนอีกด้วยเน่ืองจากมีการ

แข่งขนัระหวา่งทีมมีการประกาศทีมท่ีชนะและมอบของรางวลัให ้

รูปแบบการเรียน การสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนดังท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบ

วธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีหลากหลายรูปแบบครูผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบวิธีการเรียนรู้

ใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน นกัศึกษาไดโ้ดยคาํนึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียนในแต่

ละคนแต่ละระดบัชั้นซ่ึงในท่ีน้ีผูศึ้กษาวิจยัไดน้าํรูปแบบวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สอนโดย

การวิธีการจบัคู่ (One-to-One Tutoring) ซ่ึงเป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน

สูงกวา่จบัคู่กบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนตํ่ากว่าดว้ยความสมคัรใจของตนเองอยูภ่ายใต้

การกาํกบั ดูแลโดยครูผูส้อนแลว้ทาํหนา้ท่ีสอนในเร่ืองท่ีตนมีความถนดั ความสนใจและมีทกัษะท่ีดี 
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4.3 หลกัการใช้กลวธีิการเรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

Bender (2002, p. 115-139) กล่าวถึงหลกัการใชก้ลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อวา่การ

ใหเ้พื่อนช่วยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นควรดาํเนินไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.  เพื่อนผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะท่ีจาํเป็นเช่นความเขา้ใจในจุดประสงคข์องการสอนจาํแนก

ไดว้่าคาํตอบท่ีผิดและคาํตอบท่ีถูกต่างกนัอย่างไรรู้จกัการให้แรงเสริมแก่เพื่อนผูเ้รียนรู้จกับนัทึก

ความกา้วหนา้ในการเรียนของเพื่อนผูเ้รียนและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนผูเ้รียน 

2.  กาํหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชดัเจนทั้งน้ีเพื่อให้บุคคลทั้งสองช่วยกนับรรลุ

เป้าหมายในการเรียน 

3. ครูเป็นผูก้าํหนดขั้นตอนในการสอนให้ชัดเจนและให้เพื่อนผูเ้รียนดาํเนินการตาม

ขั้นตอนเหล่านั้น 

4. สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกวา่เพื่อนผูเ้รียนเขา้ใจดีแลว้จึงสอนขั้นต่อไป 

5. ฝึกให้เพื่อผูส้อนเขา้ใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผูเ้รียนดว้ยว่าพฤติกรรมใด

แสดงวา่เพื่อนผูเ้รียนไม่เขา้ใจทั้งน้ีจะไดแ้กไ้ขถูกตอ้ง 

6. เพื่อนผูส้อนควรบนัทึกความกา้วหนา้ในการเรียนของเพื่อนผูเ้รียนตามจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมท่ีกาํหนดไว ้

7. ครูผูดู้แลรับผิดชอบจะตอ้งติดตามผลการสอนของเพื่อนผูส้อนและการเรียนของเพื่อน

ผูเ้รียนดว้ยวา่ดาํเนินการไปในลกัษณะใดมีปัญหาหรือไม่ 

8. ครูใหแ้รงเสริมแก่ทั้ง 2 คนอยา่งสมํ่าเสมอ 

9. ช่วงเวลาในการให้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ควรใชเ้วลานานเกินไปงานวิจยัระบุวา่ระยะเวลาท่ี

มีประสิทธิภาพในการใหเ้พื่อนช่วยเพื่อนในระดบัชั้นประถมศึกษาอยูร่ะหวา่ง15– 30 นาที 

10. เพื่อนผูส้อนมีการยกตวัอย่างประกอบการสอนจึงจะช่วยให้เพื่อนผูเ้รียนเรียนเขา้ใจ

เน้ือหาไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึงความรู้ความสามารถท่ีเด็กไดรั้บการอบรมสั่งสอน จนกระทัง่เกิดเป็นกระบวนความคิด

ความจาํและความเขา้ใจในส่ิงต่างๆท่ีได้เรียนรู้ซ่ึงอาจจะเกิดในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้

สุดท้ายครูผูส้อนต้องมีการประเมินผลและผลท่ีได้นั้นคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประเภทของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า 

แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 
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1. การทดสอบแบบอิงเกณฑ์หรือการวดัแบบอิงเกณฑ์ยึดความเช่ือมัน่ในเร่ืองการเรียนเพื่อ

การรอบรู้กล่าวคือยึดหลกัการว่าในการเรียนการสอนนั้นจะตอ้งมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนทั้งหมดหรือ

เกือบทั้งหมดประสบความสาํเร็จในการเรียน แมว้า่ผูเ้รียนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัก็ตาม แต่ทุกคน

ไดรั้บการส่งเสริมใหพ้ฒันาไปถึงขีดความสามรถสูงสุดของตน โดยอาจใชเ้วลาแตกต่างกนัในแต่ละ

บุคคลดงันั้นในการทดสอบแบบอิงเกณฑจึ์งมีการกาํหนดเกณฑข้ึ์นแลว้นาํ ผลการสอบวดัของแต่ละ

บุคคลเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไวโ้ดยไม่มีการนาํผลไปเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนๆในกลุ่ม ความสําคญั

ของการทดสอบแบบน้ีจึงอยู่ท่ีการกาํหนดเกณฑ์เป็นสําคญัซ่ึงเกณฑห์มายถึงกลุ่มของพฤติกรรมท่ี

ไดก้าํหนดไวในแต่ละรายวิชาตามจุดมุ่งหมายของการสอน แต่ละบทหรือกลุ่มของพฤติกรรมก็ได้

จุดมุ่งหมายของการทดสอบแบบน้ีจึงเป็นการตรวจสอบดูวา่ใครเรียนไดถึ้งเกณฑ์และใครยงัเรียนไม่

ถึงเกณฑ์ควรไดรั้บการปรับปรุงแก้ไขต่อไปจากการแบ่งประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนขา้งตน้อาจจะสรุปไดว้า่การทดสอบแบบอิงกลุ่มคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล

ดงันั้น การทดสอบแบบน้ีจะยดึคนเป็นหลกัคะแนนจะลดหลัน่กนัไปตามความสามารถเฉพาะบุคคล 

ส่วนการทดสอบแบบอิงเกณฑ์จะไม่คาํนึงถึงความแตกต่างของนกัเรียน ยึดถือว่านกัเรียนท่ีไดรั้บ

การเรียนการสอนเกือบทั้งหมดตอ้งประสบความสําเร็จดงันั้น แบบทดสอบชนิดน้ีจึงมีการกาํหนด

เกณฑใ์นการวดัข้ึนมา เพื่อวดัวา่นกัเรียนคนใดเรียนผา่น เกณฑห์รือตอ้งปรับปรุงต่อไป 

2. การทดสอบแบบอิงกลุ่ม หรือการวดัผลแบบอิงกลุ่ม เป็นการทดสอบหรือการสอบวดัท่ี

เกิดจากแนวความเช่ือในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีวา่ความสามารถของบุคคลใดๆ ในเร่ือง

ใดๆ นั้นมีไม่เท่ากันบางคนมีความสามารถเด่น บางคนมีความสามารถด้อยและส่วนใหญ่จะมี

ความสามารถปานกลางการกระจายความสามารถของบุคคล ถา้นาํมาเขียนกราฟจะมีลกัษณะคลา้ยๆ 

โคง้รูประฆงัหรือท่ีเรียกวา่โคง้ปกติดงันั้นการทดสอบน้ีจะยึดคนส่วนกลุ่มคะแนนจะมีความหมายก็

ต่อเม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัคะแนนของบุคคลอ่ืนท่ีสอบดว้ยขอ้ สอบฉบบั เดียวกนั จุดมุ่งหมายของ

การสอบแบบน้ีก็เพื่อจะกระจายบุคคลทั้ งกลุ่มไปตามความสามารถของแต่ละคน นั่นคือท่ีมี

ความสามารถสูงจะไดค้ะแนนสูงคนท่ีมีความสามารถดอ้ยก็จะไดค้ะแนนลดหลัน่ลงมาถึงคะแนน

ตํ่าสุด 

ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกู๊ด (Good. 1973 : 7, อา้งถึงใน อรัญญานามแก้ว 

2538:49)ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิ(Achievement)หมายถึง ความสําเร็จ(Accomplishment) 

ความคล่องแคล่ว ความชาํนาญ ในการใชท้กัษะหรือการประยุกตใ์ช้ความรู้ต่าง ๆ ส่วนผลสัมฤทธ์ิ

ทาง การเรียน(Academic Achievement)หมายถึงความรู้หรือทกัษะเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ท่ี

ได้เรียนมาแลว้ ซ่ึงได้จากผลการทดสอบของครูผูส้อนหรือผูรั้บผิดชอบในการสอนหรือทั้งสอง

อยา่งรวมกนั โดยทัว่ไปผลสัมฤทธ์ิ(Achievement) หมายถึง ขนาดของความสําเร็จท่ีไดม้าจากการ



15 
 

ทาํงานท่ีตอ้งอาศยัความพยายามจาํนวนหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการกระทาํท่ีอาศยัความสามารถ

ทางร่างกายหรือสมอง ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความสําเร็จท่ีไดจ้ากการเรียน 

โดยอาศยัความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ตวัท่ีบ่งช้ีถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจไดม้าจาก

กระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ (Non -testing Procedures) เช่น การสังเกต หรือ การตรวจ 

การบา้น หรืออาจอยูใ่นรูปของเกรดท่ีไดท่ี้โรงเรียนซ่ึงตอ้งอาศยักรรมวิธีท่ีซบัซ้อนและช่วงเวลาใน

การประเมินอนัยาวนาน หรืออีกวิธีหน่ึงอาจวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบ วดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป (Published Achievement Test) จะพบวา่การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีนิยมใชก้นั ทัว่ไป มกัอยูใ่นรูปของเกรดท่ีไดจ้ากโรงเรียน เน่ืองจากให้ผลท่ีเช่ือถือไดม้ากกวา่ 

อยา่งนอ้ยก่อนการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน ครูจะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกหลาย 

ๆ ดา้น จึงย่อมดีกว่า การแสดงขนาดความลม้เหลว หรือความสําเร็จทางการเรียนจากการทดสอบ

นกัเรียนดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ ๆ ไปเพียงคร้ังเดียว (อจัฉรา สุขารมณ์ และอรพินธ์ 

ชูชม.2530 : 10)  

ความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไพศาล หวงัพานิช (2514 : 137) กล่าวว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงคุณลกัษณะ และความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการ

สอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ ประสบการณ์ของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรมหรือ

เกิดจากการสอน 

สุรชัย ขวญัเมือง (2522 : 232) กล่าวว่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงการ

ตรวจสอบดูว่าผูเ้รียน ไดบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดไวแ้ลว้เพียงใด 

ทั้งน้ี ยกเวน้อารมณ์ สังคมและการปรับตัว นอกจากน้ีแล้วยงัหมายรวมไปถึงการประเมินผล 

ความสําเร็จต่าง ๆ ทั้ งท่ีเป็นการวดัโดยใช้แบบทดสอบ แบบให้ปฏิบัติการและแบบท่ีไม่ใช้

แบบทดสอบดว้ย 

6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 - งานวจัิยในประเทศ 

ภิราภทัร์แซ่อ้ึง  (2555)การแกปั้ญหานกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลยัการอาชีพฝางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ใน

รายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฒันาการทางการเรียนในวิชา

หลกัเศรษฐศาสตร์ส่าหรับผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาดว้ยวิธีการเรียนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาในการใชว้ิธีการเรียนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนวา่สูงข้ึน

จากการเรียนโดยไม่ใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกจาํนวน 16 คนวิทยาลยั
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การอาชีพฝางตาํบลแม่สูนอาํเภอฝางจงัหวดัเชียงใหม่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 สังกดัส่า

นกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลจากการท่าแบบทดสอบหลงัการใช้กระบวนการกลุ่มกบั

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งแลว้ปรากฏวา่นกัศึกษามีผลคะแนนการท่าแบบทดสอบสูงข้ึนคิดเป็นค่าเฉล่ีย 

( x = 4.89 ) การใชก้ระบวนการกลุ่มช่วยใหน้กัศึกษาไม่เกิดความเบ่ือหน่ายเกิดการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื่อนร่วมชั้นเรียนซ่ึงผูว้ิจยัไดท้่าการแบ่งกลุ่มอยา่งง่ายดว้ยการจบั

ฉลากโดยแบ่งให้มีสมาชิกในกลุ่มกลุ่มละ 3 - 4 คนมีความสามารถแตกต่างกนันกัศึกษาท่ีมี

ความสามารถในการเรียนสูงกวา่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะท่าการช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีเรียนอ่อนกว่า

การช่วยเหลือกนัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการท่าแบบฝึกหดัไม่ถูกตอ้งปรับเปล่ียนเป็นสามารถ

ท่าแบบทดสอบเม่ือเรียนจบเน้ือหาในบทเรียนไดดี้ข้ึนกวา่การเรียนแบบบรรยายตามปกติ 

นราภรณ์มีสวสัด์ิ(2556) การพฒันาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยใช้

วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากใชว้ิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย

เพื่อนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจหอ้งคธ 2102 วทิยาลยัเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่จานวน 24 คนโดย

ใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจงซ่ึงเลือกนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนมากท่ีสุดคือ 12 คนและนกัศึกษาท่ี

มีผลการเรียนดีจานวน 12 คนหรือเท่ากบั 12 คู่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ยแผนการ

จดัการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจานวน 8 แผนมีการวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้

จากบนัทึกหลงัการสอนและแบบสังเกตโดยใชว้ธีิการบรรยายในการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

ของแบบทดสอบไดใ้ชสู้ตร IOC หาค่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดและทาการ

หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานและทาการทดสอบสถิติ t – test แบบ Independent  

จากผลการศึกษาพบวา่จากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย

เพื่อนนักศึกษามีการทากิจกรรมร่วมกันในทุกๆกิจกรรมมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันคอย

ช่วยเหลือดูแลอธิบายงานหรือบทเรียนต่างๆร่วมกนันกัศึกษากลา้ซักถามเม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้

สงสัยในกิจกรรมหรือบทเรียนต่างๆนักศึกษามีความสุขสนุกสนานกบัการเรียนดีเกิดความสนิท

สนมและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนและครูผูส้อนด้วยและการเรียนโดยใช้

วธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนทาให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง “การเรียนการสอนวิชา
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คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัศึกษาดีข้ึน” 

ษมากรประดบักา (2557)การใชว้ิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 2 เร่ือง

การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัเฉพาะเก่ียวกบัเงินสดของนกัเรียนระดบัชั้นปวช. 2/9ผลการวิจยั

พบวา่การใชว้ิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิชาบญัชีเบ้ืองตน้ 2  ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช . 2/9 

สาขาธุรกิจคา้ปลีกพบวา่ก่อนใชว้ิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนผูเ้รียนมีคะแนนทดสอบก่อนเรียน

เร่ืองการวิเคราะห์รายการเก่ียวกบัเงินสดมีคะแนนเฉล่ียรวม 7.3หลงัใชว้ิธีการสอนแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนผูเ้รียนทาแบบทดสอบมีคะแนนเฉล่ียรวม 16.6 และการทดสอบก่อนเรียนเร่ืองการบนัทึก

รายการในสมุดรายวนัเฉพาะเก่ียวกบัเงินสดมีคะแนนเฉล่ียรวม6.9 หลงัใช้วิธีการสอนแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนผูเ้รียนทาแบบทดสอบมีคะแนนเฉล่ียรวม 17.1 จากขอ้มูลการใชว้ิธีการสอนแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนทาให้ผูเ้รียนมีคะแนนท่ีสูงข้ึนทั้งเร่ืองการวิเคราะห์รายการคา้เก่ียวกบัเงินสดและการ

บนัทึกรายการในสมุดรายวนัเฉพาะเก่ียวกบัเงินสด 

งานวจัิยต่างประเทศ 

ลูกสัส์ (Lucas. 2000: 538 - A) ไดศึ้กษาผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัและการศึกษาดว้ย

ตนเองในมหาวิทยาลยัมดัเวสส์เทิร์น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือกนัมีจาํนวน 307 คน

และใชก้ารเรียนดว้ยตนเอง จาํนวน 427 คน ผลการวิจยัพบวา่ผลการเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือกนัสูง

กว่าการเรียนดว้ยตนเองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติและคะแนนของนกัเรียนท่ีศึกษาดว้ยตนเองแบบ

กลุ่มร่วมมือกนักบัการเรียนแบบปกติไม่มีความแตกต่างและผลการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบ

ร่วมมือกนัไม่มีความแตกต่างเม่ือพิจารณาถึงเพศ 

สลาวิน (Slavin 1995) ไดว้ิเคราะห์ผลการวิจยัของการใชว้ิธีเรียนแบบร่วมมือทุกระดบัชั้น 

เรียน จาํนวน 122 เร่ือง พบว่า เป็นงานวิจยัในชั้น เรียน โดยศึกษาการใช้เทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือเปรียบเทียบกบัการเรียนตามปกติและเปรียบเทียบระหว่างเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือ

แบบต่าง ๆ ดว้ยกนัจากการวิเคราะห์รายงานวิจยัดงักล่าว ไดข้อ้สรุปท่ีแสดงให้เห็นวา่วิธีการเรียน

แบบร่วมมือช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ทาํ ให้ผูเ้รียนท่ีมีเช้ือชาติและวฒันธรรมต่างกนั 

เช่น คนผิวขาว ผิวดาํ สามารถเรียนร่วมกนัโดยมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เกิดการ 55 ยอมรับและไว้

เน้ือเช่ือใจกนัมีการยอมรับคุณค่าซ่ึงกนัและกนั ลดการแข่งขนั เพราะคนเรียนเก่งช่วยเหลือคนเรียน

อ่อน ซ่ึงทาํ ให้ผูเ้รียนเรียนได้สําเร็จ รวมทั้งมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีทาํให้อยู่ร่วมกบัคนอ่ืนได้ดี

อยา่งไรก็ตามผลการวจิยัวธีิการเรียนแบบร่วมมือไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ เป็นวิธีการเรียน

ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน แต่ก็มีหลกัฐานท่ีสนับสนุน ดว้ยงานวิจยั ท่ีมีจาํนวนมากแสดงถึง

ผลผลิตของการเรียนแบบร่วมมือ ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีทกัษะทางสังคม



 
 

 

บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

การวจิยัเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นกัเรียน นกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ก่อนและหลงัเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)เพื่อศึกษาการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการสอน

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนกัเรียน นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการเก่ียวกบักลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

นกัเรียน นกัศึกษาในระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย

การ รวมจาํนวนทั้งส้ิน 30คน  โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1 Planning วางแผนการปฏิบติัเร่ิมดว้ยการสาํรวจปัญหาระหวา่งครูระบุปัญหาท่ีจะทาํ

การแกไ้ขและพฒันาหาแนวทางแกไ้ขพร้อมสร้างเคร่ืองมือวิจยั 

ขั้นท่ี 2 Doing ลงมือปฏิบติัตามแผนนาํแผนท่ีกาํหนดซ่ึงควรยืดหยุน่และปรับไดไ้ปปฏิบติั

ถา้มีปัญหาอุปสรรคขณะปฏิบติัก็ทาํการปรับปรุงแผน 

ขั้นท่ี 3 Observation สังเกตการณ์ปฏิบติัโดยสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ง

กระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นท่ี 4 Reflection ผลสะทอ้นการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนส่ิงท่ีดาํเนินการ / คน้พบขอ้ดี

หรือขอ้เสียหาคาํอธิบายต่อส่ิงท่ีคน้พบและนาํปัญหาท่ีคน้พบไปใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงแนว

ทางการปฏิบติัปรับแผนการปฏิบติัและปฏิบติัจนครบทุกขั้นตอนเม่ือปฏิบติัการเสร็จแลว้จึงทาํการ

ทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. ศึกษาหลกัการทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัวธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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2. กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อทาํการศึกษาวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

นกัเรียน นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพวิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. กาํหนดวตัถุประสงค ์

4. กาํหนดกลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดกลุ่มประชากร คือ นกัศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

5. สร้างเคร่ืองมือการวิจยัโดยผูว้ิจยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด วตัถุประสงค์ เพื่อ

จําแนกว่าควรสร้างเคร่ืองมือว ัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 

30คน ท่ีนาํมาทาํการวจิยัในคร้ังน้ี 

6. เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัได้ดําเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการตรวจ             

ให้คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ีให้คะแนน1คะแนนสําหรับ

ขอ้ท่ีตอบถูกและใหค้ะแนน 0 คะแนนสาํหรับขอ้ท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบหรือเลือกตอบมากกวา่ 1 ขอ้

ในขอ้คาํถามเดียวกนัแล้วนําผลต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนหลงัเรียนท่ีได้มาวิเคราะห์

ขอ้มูลตามวธีิการทางสถิติต่อไป 

7. สรุปผลการวจิยัและนาํเสนอผลการวิจยัโดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ(ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 จากสาํนกัทะเบียนและวดัผล) 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจาํนวน 30 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

1.แบบทดสอบก่อนเรียน 

2.แบบทดสอบหลงัเรียน 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี

ท่ี 1ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ขั้นตอนการเรียน การสอนโดยใชว้ธีิการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้

แผนการจดัการเรียนรู้ 2 แผนการจดัการเรียนรู้ 

3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการสอนดว้ยวิธีการ

เรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และ

ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2.นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และประมวลผลแลว้จึงทาํการสรุปผลการเรียนการสอนแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี1ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

และเสนอแนะขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ขในการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

พิจารณาจากคะแนนสอบของนักเรียน นักศึกษา เร่ืองการวดัค่ากลางของขอ้มูลและค่า

มาตรฐานมาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานแลว้เปรียบเทียบคะแนนมาตรฐานระหวา่งคะแนนการวดั

ค่ากลางของขอ้มูลและค่ามาตรฐานโดยใชส้ถิติ t – test 



21 
 

 1. วิเคราะห์คะแนนก่อนและหลงัเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบเพื่อช่วยเพื่อน สถิติท่ีใช้คือ

ค่าเฉล่ีย  (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยใชสู้ตรดงัน้ี   

 สูตรการหาค่าเฉล่ีย  (�̅�)  (บุญชม  ศรีสะอาด,2546,หนา้ 105)   

    (�̅�)  = 
∑𝑥
𝑛

 

  เม่ือ �̅�  แทน คะแนนเฉล่ีย    

   X  แทน คะแนนของแต่ละคน   

   ∑X  แทน ผลรวมคะแนนของทุกคน  

   n  แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด  

 สูตรการหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม  ศรีสะอาด,2546,หนา้ 105) 

   S.D. = �𝑛 ∑𝑥2  −(∑𝑥) 2

𝑛(𝑛−1)
  

  เม่ือ S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

   ∑𝑥2    แทน ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง  

   (∑𝑥) 2 แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม   

   n  แทน  จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ Paired Samples t-test  โดยใชสู้ตรดงัน้ี    

 

𝑡 =
∑𝐷

�𝑛∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑛−1

 

 เม่ือ 𝑡  แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต   

  𝐷    แทน ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 

  ∑𝐷  แทน ผลรวมของค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 

  𝑛    แทน จาํนวนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง



 
 

 

บทที ่4 

ผลการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วย

เพื่อน ของนกัเรียน นกัศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปีท่ี 1ท่ีมีวตัถุประสงค์ดงัต่อไปน้ี1.เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียน การสอนท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียน นกัศึกษา ในรายวิชาความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ ของนกัเรียน 

นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนและหลงั

การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย ์พณิชยการ 

ส่วนท่ี 1 คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน  

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 1 

ลาํดบัท่ี รหสันกัศึกษา รายช่ือนกัศึกษา Pre Test Post Test 

1 39183 นายภูริวฒัน์  คาํห้อง 12 14 

2 39202 นางสาวนนัทิกา  บุญเรืองศรี 18 19 

3 39293 นายปัณณ์พฒัน์ ธิปติพศั 11 14 

4 39307 นางสาวณฐัฐินนัท ์ใบมงคล 16 17 

5 39311 นายอคัรวฒัน์ โสธรา 17 18 

6 39329 นางสาวพิมพเ์พชร พุฒซอ้น 15 17 

7 39347 นางสาวพรีาดาจนัทร์รอด 15 16 

8 39358 นางสาวมณธิตา มากบุญ 15 17 

9 39413 นายสุวพิชญ ์นอ้ยตาล 16 18 

10 40071 นางสาวศศิชา เอ่ียมมา 10 13 

ค่าเฉล่ียรวม 14.5 16.3 

จากตารางท่ี 1 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวม14.5ส่วนคะแนนหลงั

เ รียนโดยใช้วิ ธีการสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อน มีคะแนนเฉ ล่ียรวม 16.3 นัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 2 
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ลาํดบัท่ี รหสันกัศึกษา รายช่ือนกัศึกษา Pre Test Post Test 

1 39454 นางสาวอารียา เป้ียตะมะ 10 17 

2 39493 นางสาวอภิญญา บุตรอาํคา 14 18 

3 39495 นางสาวรสรินทร์ ร่มสบาย 11 15 

4 39541 นางสาวนฐันิชา ดีสุด 12 14 

5 39558 นางสาวพจมาน จนัทสุข 12 16 

6 39570 นางสาวสลิลทิพย ์ศิริเหลือ 14 16 

7 39583 นางสาวณฐัมล เกตุนอก 13 16 

8 39617 นางสาวปะการัง หึกขนุทด 11 16 

9 40022 นายบริพกัษร์ เอกราชบณัฑิตย ์ 15 18 

10 40026 นางสาวณฐักานต ์ดาํโดด 12 15 

ค่าเฉล่ียรวม 12.4 16.1 

จากตารางท่ี 2 พบวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวม 12.4ส่วนคะแนนหลงั

เรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนเฉล่ียรวม 16.1  

รายช่ือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 9 

ลาํดบัท่ี รหสันกัศึกษา รายช่ือนกัศึกษา Pre Test Post Test 

1 39641 นางสาวกฤติยา นุชประเสริฐ 7 10 

2 39653 นายภูริเดช วสุนทรากาญจน์ 8 13 

3 39656 นายชญานิน พระใจบุญ 10 12 

4 39682 นายธวชัชยัพุกแดง 8 10 

5 39710 นายอคัรพนธ์ อรรคจนัทร์ 8 15 

6 39742 นางสาวสุพรรณี อรุณแฉ่ง 10 13 

7 39793 นายสันติชยั สมหวงั 12 14 

8 39806 นายวรายทุธ เอกโชติกวพีงษ ์ 9 12 

9 38921 นายชยัวฒัน์ ชาวนา 10 15 

10 39996 นางสาวฐิตารีย ์จนัทร์ไพสณ 15 19 

ค่าเฉล่ียรวม 9.7 13.3 

จากตารางท่ี 3 พบวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวม 9.7ส่วนคะแนนหลงัเรียน

โดยใชว้ธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนเฉล่ียรวม 13.3  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพก่อนและหลงัเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

คะแนน n X  S.D. t-test Sig 

ก่อนเรียน 30 12.20 2.94 -10.474** 0.000 

หลงัเรียน 30 15.23 2.43   

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01         

  จากตารางท่ี 1 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ( X =12.20,            

S.D.= 2.94) ส่วนคะแนนหลงัเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนเฉล่ีย ( X =

15.23, S.D.= 2.43) ผลการเปรียบเทียบพบว่าค่า t คาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั -10.474  และมีค่า Sig คือ 

0.000 แสดงว่าคะแนนหลงัเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ เ พื่ อ น ช่ ว ย เ พื่ อ น  อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ  . 01 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยั เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของ

นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  รายวิชา

ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพการ จาํนวน 30 คน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การพฒันารูปแบบ

การจดัการเรียน การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียน นกัศึกษา ในรายวิชา

ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ ของนกัเรียน นกัศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

การเรียนและหลงัการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

สรุปวตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียน การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ความรู้ ความเขา้ใจของ

นักเรียน นักศึกษา ในรายวิชาความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้ น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนและหลงัการเรียนแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบว่า  นกัเรียน นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อน

เรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของ

นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ในรายวิชาความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ ในคร้ังน้ีพบว่า คะแนน

ทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ( X =12.20, S.D.= 2.94) ส่วนคะแนนหลงัเรียนโดยใชว้ิธีการสอน

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนเฉล่ีย ( X =15.23, S.D.= 2.43)และผลการเปรียบเทียบพบวา่ค่า  t ท่ี
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คาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั -10.474  และมีค่า Sig คือ 0.000 แสดงวา่คะแนนหลงัเรียนโดยใชว้ิธีการสอน

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนราภรณ์มีสวสัด์ิ (2556)การ

พฒันาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนซ่ึง

จากผลการศึกษาพบว่าจากการใช้แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

นกัศึกษามีการทากิจกรรมร่วมกนัในทุกๆกิจกรรมมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัคอยช่วยเหลือ

ดูแลอธิบายงานหรือบทเรียนต่างๆร่วมกนันักศึกษากลา้ซักถามเม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัยใน

กิจกรรมหรือบทเรียนต่างๆนักศึกษามีความสุขสนุกสนานกบัการเรียนดีเกิดความสนิทสนมและ

เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเพื่อนและครูผูส้อนดว้ยและการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ “การเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการ

เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นกัเรียน นกัศึกษาดีข้ึนและนกัเรียน 

นกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน” 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการนาํวธีิการจดัการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปพฒันาการเรียนการสอนใน

รายวชิาอ่ืนๆ 

 2. ควรมีการนาํไปใชก้บันกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหดี้ข้ึน 

 3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีต่อการใชว้ิธีการเรียน การสอน

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนาํไปพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 



 
 

 

บรรณานุกรม 

 

ดวงใจ สารภี   (2555). การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส. ปีที่ 1 สาขา

การตลาดวชิาการบัญชีเบือ้งต้น 1 โดยใช้วธีิการเรียนแบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

นราภรณ์ มีสวสัด์ิ.  (2556).การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการ

เรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น. ปริญญานิพนธ์.  มหาวทิยาลยันอร์ทเชียงใหม่. 

นิตยา อุประ.  (2555).การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิชา

คอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพระดับช้ันปวช.1คอมพวิเตอร์ธุรกจิ.งานวจิยัในชั้นเรียน.วิทยาลยั

เทคโนโลยพีณิชยการบา้นม่วง 

ภิราภทัร์ แซ่อ้ึง.  (2555).  การแก้ปัญหานักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงปีที่ 2 แผนก

วชิาคอมพวิเตอร์กราฟิกวิทยาลัยการอาชีพฝางที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ใน

รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เร่ืองการคํานวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานด้วย

วธีิการสอนแบบกลุ่มเพือ่นช่วยเพือ่น 

ราตรี  วรรณพฤกษ์. (2555). ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการขายตรงของนักเรียนช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาพาณิชยกรรมสาขางานการขายวิทยาลัยเทคโนโลยี

พณิชยการสัตหีบด้วยวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน.งานวิจยัในชั้นเรียน.

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสัตหีบ 

วนัวิธู สรณารักษ.์2554. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 โดยการเรียน

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี.งานวิจยัการเรียนการสอน.  วิทยาลยั

อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 

ษมากร ประดบัการ.2557.การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เร่ืองการ

บันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะเกี่ยวกับเงินสดของนักเรียนระดับช้ันปวช. 2/9 สาขา

ธุรกจิค้าปลกี.งานวจิยัในชั้นเรียน. วทิยาลยัการอาชีพฝางสังกดัส่านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา. 

สมพิศ  แซ่เฮง.  (2556). การศึกษาการใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.กลุ่มการเรียนการสอน. โรงเรียนกรุงเทพการบญัชี

วทิยาลยั 

 



28 
 

ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ ช่ือสกุล  นายกนัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

วนั เดือน ปีเกิด  20  สิงหาคม  2521 

สถานท่ีเกิด  จงัหวดับุรีรัมย ์

วฒิุการศึกษา  สาํเร็จปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ,  

   สาขาวชิาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

   จากมหาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2552 

สาํเร็จปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ, สาขาวชิาเอกการจดัการทัว่ไป 

จากมหาวทิยาลยัราชภฎัวไลอลงกรณ์ปีการศึกษา 2549 

สาํเร็จอนุปริญญาคณะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ, สาขาวชิาเอกการตลาด 

   จากวทิยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ปีการศึกษา 2545 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี  ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

การงานปัจจุบนั  ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษาและอาจารยป์ระจาํสาขาวชิา 

การตลาดของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 


	วุฒิการศึกษา  สำเร็จปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ,
	สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์    จากมหาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2552
	สำเร็จปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาเอกการจัดการทั่วไป
	จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ปีการศึกษา 2549
	สำเร็จอนุปริญญาคณะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาเอกการตลาด

