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ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver วิชา ออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต ระดับชั้น ปวส.1  โดยใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน” ภาคเรียน

ที่  2  ปการศึกษา 2560 

ชื่อผูวิจัย นางสาวศิริพร  สงบภัย 

สาขาวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา 2560 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนชวย

เพื่อน  ที่มีตอวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  ระดับชั้น ปวส.1 ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560   จํานวน 70 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน วิชาการออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต ในการออกแบบเว็บไซต และ ผลคะแนนนักศึกษา ที่เปนการทํางานเด่ียว กับ ผลคะแนน

นักศึกษาที่ทํางานเปนทีมในเร่ืองการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เร่ือง ระบบสื่อการเรียนการสอน   

ผลการวิจัยพบวา  

1. ผลการศึกษาของขอมูลของนักศึกษา พบวา นักศึกษาเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิงสวน

ใหญอยูในหองปวส.2/6 

2. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่มีตอวิชาการพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติมากที่สุด  คือ นักศึกษามาเรียนสม่ําเสมอ  โดยไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของสุพจี สุภาพ (2551) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญของคณะครูในภาควิชาสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง และงานวิจัยของธัญศญา 

(2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่มีตอวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน ที่พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ นักศึกษามีหนังสือแบบเรียนเปนของตนเอง  แตสิ่งที่

สอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัย คือ ขอเฉลี่ยที่มีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด คือ นักศึกษามักเขาหองสมุด 

เพื่อคนควาหาความรูเกี่ยวกับวิชาที่เรียน 

 

 

 

 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสในการ

ทํางานวิจัยคร้ังน้ี งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ธิปตย โสตถิวรรณ ที่กรุณาให

คําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจนกระทั่งได

สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน คือ อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

อาจารยสิริมาศ  สุภาพ และอาจารยนราภรณ  บัวนุช ที่เสียสละเวลาตรวจแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยจนมีความถูกตองและสามารถนําไปใชได 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

            

                 นางสาวศิริพร  สงบภัย 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระบบ

อินเทอรเน็ต การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาเว็บเพจเบื้องตน การออกแบบ Banner และ 

Logo โดยใชโปรแกรมดานกราฟก เชน Adobe Photoshop , Adobe Flash โปรแกรมสําหรับสราง

เว็บ เชน Adobe Dreamweaver การเชื่อมตอกับฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม PHPmyAdmin การ

จําลองระบบดวย Appserve และการติดตอกับฐานขอมูลดวยภาษา PHP 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษาที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในทุก ๆ ดาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหง

การเรียนรูใฝรู สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน รวมทั้งมุงเนน

พัฒนาทักษะกระบวนการทํางานอยางเปนระบบและการสรางสัมพันธกับผูอ่ืน ดังน้ัน จึงมีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการตาง ๆ กัน อาทิ การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project 

based learning)การเรียนการสอนแบบการสืบสอบดวยการคนพบ (Investigation based learning) 

และ การเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาผูสอนจะนํากระบวนการจัดการเรียนรู

แบบไหนมาใชดังน้ันจึงทําใหผู วิจัยเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  โดยเร่ิมตนจากทักษะการใชงานของผูเรียนเปนสําคัญ จึงไดจัดทําการวิจัยเพื่อ

สรางทักษะและผลสัมฤทธิ์ในวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตโดยใชเทคนิคการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน  ฉะน้ัน เทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนวิธีการเรียนรูแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเปนคูหรือกลุมยอย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี

การผลัดเปลี่ยนกันเปนผูสอนและผูเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียน 

ครูผูสอนมีบทบาทหนาที่เปนพียงผูใหคําแนะนําและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน   

 ปจจุบันการจัดกิจกรรมเรียนการสอนหลายแหง เนนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู

แบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยการทํากิจกรรมที่แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอยๆ สงเสริมใหนักศึกษา

ทํางานรวมกัน โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและ

สวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งการ

จัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีขอดีหลายประการ อาทิ ชวยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักศึกษา 



 
 

ชวยพัฒนาความคิดของนักศึกษา ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชวยสงเสริม

บรรยากาศในการเรียน  สงเสริมทักษะการทํางานรวมกัน ทําใหนักศึกษามีวิสัยทัศนหรือมุมมอง

กวางขึ้น และชวยการปรับตัวในสังคมดีขึ้น 

  การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ที่ผูวิจัยนํามาใชเปนแบบการใหนักศึกษาแบงกลุม 

และ กําหนดใหนักศึกษา คิดหัวขอเร่ืองการออกแบบสื่อการเรียนการในหัวขอวิชาที่กําหนดใหเปน

เน้ือหาที่เกี่ยวของกับ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตทั้งสิ้น เชนเร่ือง ออกแบบเว็บไซตในงาน

ธุรกิจ ใหแตละกลุมศึกษาเร่ืองที่มอบหมายและออกแบบมาผลงานที่ใชงานได และทําเปน Power 

point และ ออกมานําเสนอทีละกลุมหนาชั้น ใหเพื่อนๆฟงและจดบันทึก สิ่งเหลาน้ีเปนการจัด

กระบวนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหนักศึกษาคนควาในเร่ืองที่ตนเองสนใจ

ในขอบเขตของวิชาคอมพิวเตอร   ดังน้ันจึงทําใหผูวิจัยสนใจออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู

แบบแบบเพื่อนชวยเพื่อน และ ทํา วิ จัย เ ร่ือง “การพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Dreamweaver วิชา ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระดับชั้น ปวส.1  โดยใชเทคนิคการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน” 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน วิชาการออกแบบและพัฒนา

เ ว็ บ ไ ซ ต 

                   ระดับชั้น ปวส.1” 

             2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนา

เ ว็ บ ไ ซ ต 

                   ระดับชั้น ปวส.1” 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาการจัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระดับชั้น ปวส.1”  ในภาคเรียนที่  2 /2560 

ประ ชา ก ร คื อ  นัก ศึก ษ าทุ ก คนใ นระ ดับป ระก า ศนีย บัตร วิชา ชี พชั้ นสู ง  ปที่   1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คือหอง ปวส.1/5, ปวส.1/6, ปวส.1/12 

กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาบางหองที่อยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจประจําภาคเรียนที่ 2/2560 



 
 

 

 

 

ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 วางแผนปฏิบัติ (Planning)  เร่ิมดวยการสํารวจปญหาระหวางอาจารย ระบุปญหา

ที่ทําการแกไข/พัฒนา  หาแนวทางแกไขพรอมสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผน (Action) นําแผนที่กําหนดซึ่งควรยืดหยุนและปรับไดไป

ปฏิบัติถามีอุปสรรคขณะปฏิบัติก็ทําการปรับปรุงแผน 

 ขั้นที่ 3 สังเกตการปฏิบัติ (Observation) โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง

กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นที่ 4 สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) เปนวิพากษที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนสิ่งที่ดําเนิน/ 

ขอคนพบ   ดีหรือไมดี อยางไร  หาคําอธิบายตอสิ่งที่คนพบ  นําขอที่คนพบไปใชประโยชนหรือ

ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ      ทําการปรับแผนการปฏิบัติ และปฏิบัติจนครบทุกแผน เมื่อปฏิบัติเสร็จ

สิ้นแลวจึงทําการทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การวิเคราะหขอมูล 

 -  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบ.  ผลคะแนนนักศึกษา ที่เปนการทํางานเด่ียว 

กับ ผลคะแนนนักศึกษาที่ทํางานเปนทีม 

-   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  คะแนนเฉลี่ย (Mean)   

หาไดโดยสูตร         
N

X
X

∑=       

   

  เมื่อ  X แทน คะแนนเฉลี่ย 

               ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N แทน จํานวนขอมูล 



 
 

 2. การหาคารอยละ 

  คารอยละ =     คะแนนที่ได    x 100 

              คะแนนเต็ม  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

1. “เพื่อนชวยเพื่อน” หรือ “Peer Assist” เปนการจัดการความรูกอนลงมือทํากิจกรรม 

(Learning Before Doing) เพื่อแสวงหาผูชวยที่มีความแตกตาง มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณความรู เพื่อขยายกรอบความคิดใหกวางและมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นโดย

อาศัย “คน” เปนธงนํา (People Driven) เปดมุมมองความคิดที่หลากหลายจากการ

แลกเปลี่ยนระหวางทีมที่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณที่แตกตางกัน ทําให

ไมมองอะไรเพียงดานเดียว 

2. กลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนคูหรือ

กลุมยอย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ

ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูสอนและผูเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

บทเรียน ครูผูสอนมีบทบาทหนาที่เปนพียงผูใหคําแนะนําและจัดกิจกรรมการเรียนรูให

เหมาะสมกับผูเรียน 

3. การสอนแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” หมายถึง กิจกรรมอยางหน่ึงที่จัดใหผู เรียนได

ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูเสมอ คือ เพื่อนชวยเพื่อนในลักษณะ เกงชวยออน ซึ่งเปนวิธีการ

ที่คนเกงจะชวยอธิบาย  แนะนํา  และแกไขปญหาใหแกคนที่เรียนออนกวา  การจัด

กิจกรรมในลักษณะน้ีเปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด วางแผน 

ปฏิบัติ และประเมินผล ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรู ไดพิจารณา และคนพบความรู

ความสามารถของตนเองใหผูเรียนมองเห็นภาพลักษณแหงตน ตัวตนในอุดมคติ และ

การเห็นคุณคาตนเอง ตอความสําเร็จในการเรียน สิ่งเหลาน้ีจะชวยหลอหลอมใหผูเรียน 

รักและมีความพรอมที่จะเรียน มีความสุขในการเรียนรูและรวมกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยางตอเน่ือง การสอนโดยการจับคู (One-to-One Tutoring)เปนการสอนที่ให

ผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกวาเลือกจับคูกับผูเรียนที่มีความสามารถ

ทางการเรียนตํ่า แลวทําหนาที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความถนัดและมีทักษะที่ดี  



 
 

4. วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต หมายถึง  เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ระบบอินเทอรเน็ต การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาเว็บเพจเบื้องตน การ

ออกแบบ Banner และ Logo โดยใชโปรแกรมดานกราฟก เชน Adobe Photoshop , 

Adobe Flash โปรแกรมสําหรับสรางเว็บ เชน Adobe Dreamweaver การเชื่อมตอกับ

ฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม PHPmyAdmin การจําลองระบบดวย Appserve และการ

ติดตอกับฐานขอมูลดวยภาษา PHP 

 5.  นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ไดทราบถึงผลสําฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต จากการใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

คือ ขอมูลของนักศึกษา ไดแก 

1. เพศ 

2. ระดับชั้น  

ตัวแปรตาม 

ผลสําฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบ

และพัฒนาเว็บไซต 



 
 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิด และทฎษฏีท่ีเกี่ยวของ 

 Sunwest (2552) การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนกิจกรรมอยางหน่ึงที่จัดใหผูเรียนได

ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูเสมอ คือ เพื่อนชวยเพื่อนในลักษณะ เกงชวยออน ซึ่งเปนวิธีการที่ผูเรียนให

ความสนใจมาก คนเกงจะจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความสามารถของผูเรียน  

โดยเฉพาะวิชาการดานคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และ

ประเมินผล ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรู ไดพิจารณา และคนพบความรูความสามารถของตนเองให

ผูเรียนมองเห็นภาพลักษณแหงตน ตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณคาตนเอง ตอความสําเร็จใน

การเรียนการสรางเว็บเพจ ภาษา HTML สิ่งเหลาน้ีจะชวยหลอหลอมใหผูเรียน รักและมีความพรอม

ที่จะเรียน มีความสุขในการเรียนรู และรวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง  

อรทัย จินดาไตรรัตน. (2548). ใหความหมาย Peer-Assisted Learning >>>การเรียนรูแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน “เพื่อนชวยเพื่อน” วิธีน้ีดีอยางไร?คําวา “เพื่อนชวยเพื่อน” บางคนอาจจะเคยไดยิน

คําๆน้ีมาแลว ซึ่งเราจะพบกันมากในเร่ืองของการศึกษา การสอน การแกปญหาตางๆ เปนตน แตจะ

มีสักกี่คนที่จะรูความหมายที่แทจริงของคําๆน้ี เราจะมาดูกันวาแทจริงแลวคําวา “เพื่อนชวยเพื่อน” 

คืออะไร และการใชวิธีการน้ีมันดีอยางไร   



 
 

            “เพื่อนชวยเพื่อน” หรือ “Peer Assist” เปนการจัดการความรูกอนลงมือทํากิจกรรม 

(Learning Before Doing) เพื่อแสวงหาผูชวยที่มีความแตกตาง มาแลกเปลี่ยนประสบการณความรู 

เพื่อขยายกรอบความคิดใหกวางและมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น โดยอาศัย “คน” เปนธงนํา (People 

Driven) เปดมุมมองความคิดที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนระหวางทีมที่มีทักษะ ความสามารถ 

และประสบการณที่แตกตางกัน ทําใหไมมองอะไรเพียงดานเดียว   “เพื่อนชวยเพื่อน” (Peer Assist) 

เปนเคร่ืองมือที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใชคร้ังแรกที่บริษัท BP-Amoco ซึ่งเปนบริษัทนํ้ามันยักษใหญ

ของประเทศอังกฤษ โดยการสรางใหเกิดกลไกการเรียนรูประสบการณผูอ่ืน ซึ่งเปนเพื่อนรวม

อุดมการณหรือรวมวิชาชีพ (peers) กอนที่จะเร่ิมดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ทั้งน้ีความหมาย

ของ “เพื่อนชวยเพื่อน” จะเกี่ยวของกับ 

            - การประชุมหรือการปฏิบัติการรวมกัน 

            - กลไกสําหรับแลกเปลี่ยนความรูผานการเชื่อมโยงติดตอระหวางบุคคลสําหรับขอดีของการ

ทํา Peer Assist น้ัน ไดแก 

                        -- เปนกลไกการเรียนรูกอนลงมือทํากิจกรรม (Learning Before Doing)  

                        -- ชวยใหทีมเจาบานไดความชวยเหลือ ความคิดเห็น และมุมมองจากทีมน้ีจะตอง

ไมใชไปลอกวิธีการของเขามาทั้งหมด แตไปเรียนรูแนวคิดและแนวปฏิบัติของเขาแลวเอามา

ปรับปรุงใชงานใหเหมาะสมตอสภาพการทํางานของเรา 

วิธีการแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน”  

          วิธีการแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” สามารถทําได ดังน้ี 

            1. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาทํา “เพื่อนชวยเพื่อน” ทําไปเพื่ออะไร อะไรคือตนตอ

ของปญหาที่ตองการขอความชวยเหลือ 

            2. ตรวจสอบวาใครที่เคยแกปญหาที่เราพบมากอนบางหรือไม โดยทําแจงแผนการทํา 

“เพื่อนชวยเพื่อน” ของทีมใหหนวยงานอ่ืนๆ ไดรับรู เพื่อหาผูที่รูในปญหาดังกลาว 

            3. กําหนด Facilitator (คุณอํานวย) หรือผูสนับสนุน และอํานวยความสะดวกใน

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีม เพื่อใหไดผลลัพธตามตองการ 

            4. คํานึงถึงการวางตารางเวลาใหเหมาะสมและทันตอการนําไปใชงาน หรือการปฏิบัติจริง 



 
 

โดยอาจเผื่อเวลาสําหรับปญหาที่ไมคาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น 

            5. ควรเลือกผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมีความหลากหลาย (Diverse) ทั้งดานทักษะ 

(Skill) ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ (Competencies) และประสบการณ (Experience) สําหรับ

จํานวนผูเขารวมแลกเปลี่ยนอยูที่ประมาณ 6-8 คนก็เพียงพอ 

            6. มุงหาผลลัพธหรือสิ่งที่ตองการไดรับจริงๆ กลาวคือ การทํา “เพื่อนชวยเพื่อน” น้ันจะตอง

มองใหทะลุถึงปญหา สรางทางเลือกหลายๆ ทาง มากกวาที่จะใชคําตอบสําเร็จรูปทางใดทางหน่ึง 

            7. วางแผนเวลาสําหรับการพบปะสังสรรคทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไมเปนทางการ 

(นอกรอบ) 

            8. กําหนดบทบาทของแตละฝายใหชัดเจน ตลอดจนสรางบรรยากาศ เพื่อใหเอ้ืออํานวยตอ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

 

            9. แบงเวลาที่มีอยูออกเปน 4 สวน คือ 

                        - สวนแรกใชสําหรับทีมเจาบานแบงปนขอมูล (Information) บริบท (Context) 

รวมทั้งแผนงานในอนาคต 

                        - สวนทีส่องใชสนับสนุน หรือกระตุนใหทีมผูชวยซึ่งเปนทีมเยือนไดซักถามในสิ่งที่

เขาจําเปน 

ตองรู 

                        - สวนที่สาม ใชเพื่อใหทีมผูชวยซึ่งเปนทีมเยือนไดนําเสนอมุมมองความคิด เพื่อให

ทีมเจาบานนําสิ่งที่ไดฟงไปวิเคราะห 

                        - สวนที่สี่ ใชสําหรับการพูดคุยโตตอบ พิจารณาไตรตรองสิ่งที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ขอตกลงหรือขอสัญญาในการใหคําปรึกษามีขอที่ควรปฏิบัติทั้งหมด 4 ขอ ดังน้ี 

            1. แบงเวลาโดยเทาเทียมกัน การใหคําปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อนใหความสําคัญกับการ

แบงเวลาอยางเทาเทียมกัน เพื่อจะไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันไดอยางเต็มที่ สิ่งหน่ึงที่ตอง

เสมอภาคกันไมวาจะเปนใครก็ตาม ทั้งสองฝายมีเวลาเทาเทียมกัน โดยการที่ใหผูขอรับคําปรึกษา

เปนผูกําหนดวาตองการเวลาเทาไหร แตตองไมนานเกินไป ทั้งสองฝายจะตองเปนผูตกลงกันอยาง



 
 

เทาเทียมเสมอ ที่ตองมีกฎขอน้ีก็เพื่อปองกันไมใหคนที่พูดเกงแยงเวลาไปหมด จนคนที่พูดไมเกง

ไมไดพูดอะไรเลย 

            2. รักษาความลับเปนสวนตัว การใหคําปรึกษาตองรับประกันไดวาผูใหคําปรึกษาจะไม

เปดเผยหรือพูดเร่ืองของผูมารับคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาจะตองเก็บเปนความลับและตองเคารพ

ความเปนสวนตัวของผูที่รับคําปรึกษาเสมอ เพราะเปนการทําใหเกิดการไววางใจและรูสึกปลอดภัย

ทางดานจิตใจแกผูมารับคําปรึกษา ที่ตองมีกฎขอน้ีเพราะวา จะทําใหผูรับคําปรึกษากลาที่จะพูดเร่ือง

สวนตัว และสามารถปลดปลอยไดอยางเต็มที่ ไมเกิดความกังวล 

            3. ไมปฏิเสธ ไมตําหนิ เมื่อมีผูมาขอรับคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาตองแสดงใหผูมารับคํา

ปรึกษารับรูวา เรายินดีที่จะรับฟงปญหาของเขาและเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอยางต้ังใจ เมื่อฟงแลวตองไม

ตําหนิหรือวิจารณ และไมปฏิเสธในสิ่งที่เขาเลามา ที่ตองมีกฎขอน้ีเพราะวา หากผูรับคําปรึกษาถูก

ปฏิเสธ หรือถูกตําหนิเขาจะรูสึกวาตัวเองไมมีความสําคัญ ทําใหขาดความมั่นใจในตัวเอง 

            4. ไมใหคําแนะนํา ไมชี้ทางแกไข ผูใหคําปรึกษาเมื่อไดรับฟงปญหาจากผูมาขอคําปรึกษา

แลว จะตองไมแสดงความคิดเห็นหรือแนะนําวิธีการแกปญหา เพราะการแนะนําอาจจะไม

เหมาะสมและไมถูกตองสําหรับคนที่มาขอคําปรึกษาเสมอไป เพราะผูที่จะเขาใจปญหาน้ันไดดีและ

จะแกปญหาน้ันไดก็ตองเปนตัวของผูรับคําปรึกษาเอง โดยเราจะตองเชื่อมั่นวามนุษยทุกคนมีพลัง มี

ความสามรถที่จะแกปญหาของตนเอง อยางนอยการที่เขาไดมีโอกาสระบายความรูสึกที่เก็บกด

ออกมา ก็จะสามารถทําใหเขาไดเรียบเรียงปญหาและเห็นปญหาของเขาเอง และในเมื่อเขาเห็นชัดวา 

ปญหาของเขาคืออะไร ในที่สุดเขาก็จะสามารถแกไขปญหาน้ันได และจะเปนการเรียกความเชื่อมั่น

ของตัวเองกลับคืนมาดวย     

 รูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

            นักการศึกษาหลายทานไดประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวย

เพื่อนไวมากมาย มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การสอนโดยเพื่อนรวมชั้น (Classwide-Peer Tutoring)  

2. การสอนโดยเพื่อนตางระดับชั้น (Cross-Age Peer Tutoring 

3. การสอนโดยการจับคู (One-to-One Tutoring)  



 
 

4. การสอนโดยบุคคลทางบาน (Home-Based Tutoring)  

หลักการใชกลวิธีการเรียนรูแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน”  

การใหเพื่อนชวยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ควรดําเนินไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

            1. เพื่อนผูสอนจะตองมีทักษะที่จําเปน เชน ความเขาใจในจุดประสงคของการสอนจําแนก

ไดวา คําตอบที่ผิดและคําตอบที่ถูกตางกันอยางไร รูจักการใหแรงเสริมแกเพื่อนผูเรียน รูจักบันทึก

ความกาวหนาในการเรียนของเพื่อนผูเรียน และมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนผูเรียน 

            2. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน ทั้งน้ีเพื่อใหบุคคลทั้งสองชวยกันบรรลุ

เปาหมายในการเรียน 

            3. ครูเปนผูกําหนดขั้นตอนในการสอนใหชัดเจนและใหเพื่อนผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน

เหลาน้ัน 

            4. สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกวาเพื่อนผูเรียนเขาใจดีแลว จึงสอนขั้นตอไป 

            5. ฝกใหเพื่อนผูสอนเขาใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผูเรียนดวยวา พฤติกรรมใด

แสดงวาเพื่อนผูเรียนไมเขาใจ ทั้งน้ีจะไดแกไขใหถูกตอง 

            6. เพื่อนผูสอนควรบันทึกความกาวหนาในการเรียนของเพื่อนผูเรียนตามจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมที่กําหนดไว 

            7. ครูผูดูแลรับผิดชอบจะตองติดตามผลการสอนของเพื่อนผูสอนและการเรียนของเพื่อน

ผูเรียนดวยวาดําเนินการไปในลักษณะใด มีปญหาหรือไม 

            8. ครูใหแรงเสริมแกทั้ง 2 คนอยางสม่ําเสมอ 

            9. ชวงเวลาในการใหเพื่อนชวยเพื่อนไมควรใชเวลานานเกินไป งานวิจัยระบุวาระยะเวลาที่มี

ประสิทธิภาพในการใหเพื่อนชวยเพื่อนในระดับชั้นประถมศึกษาอยูระหวาง 15-30 นาท ี

            10. เพื่อนผูสอนมีการยกตัวอยางประกอบการสอน จึงจะชวยใหเพื่อนผูเรียนเรียนเขาใจ

เน้ือหาไดดียิ่งขึ้น 

ประโยชนของ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

          1. เปนการเรียนลัดวิธีการเรียน การทํางานตางๆที่เราอาจจะเคยทราบมากอน สิ่งเหลาน้ีจะมา

จากประสบการณ เทคนิควิธีตางๆของคูเพื่อนชวยเพื่อนหรือทีมเพื่อนชวยเพื่อน 

            2. เปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ มุมมองความคิดตางๆรวมกันเพื่อชวยกันพัฒนา

ความรูเดิมที่มีอยูใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

            3. สรางความสัมพันธและความสามัคคี เพราะกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อนตองเกิดจากการ

ทํางานเปนคูหรือเปนทีม ดังน้ันการมีปฏิสัมพันธอันดีตอกันยอมทําใหเกิดผลการเรียนรูที่ดีตามมา  

 



 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ฉัตรชัย ไชยวุฒิ. (2552). การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการนิเทศแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนที่มีตอความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนอนุบาลสภาพร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนครูที่ทําการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 ในโรงเรียนอนุบาล

สภาพร จํานวน 6 คนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบบันทึกการใหขอมูลยอนกลับ 

แบบบันทึกการดําเนินงานการนิเทศรายคู แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน มีลักษณะ

เปนรายการพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู 3 ดาน คือ ดานการเปนผูใหความสะดวก 

ดานการเปนผูใหความชวยเหลือ ดานการเปนผูเสริมแรง รวมจํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

นิภา  เมธธาวิชัย ( 2536 : 63 )  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสรุปไดวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรูและทักษะที่ไดรับการพัฒนามาจากการเรียน  ครูจะอาศัย

เคร่ืองวัดชวยในการศึกษาวานักเรียนมีความรูและทักษะมากนอยเพียงใดวิธีวัดที่ใชมากที่สุดคือ  

การทดสอบ 

 สุวิทย  หิรัญยกาณฑ , สิริวรรณ  เมฑีวิวัฒน  และธนินทร  ชัยอินทราภรณ  ( 2540 : 5 )  ได

ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวในพจนานุกรมศัพททางการศึกษาวา  หมายถึง 

ความสําเร็จที่ไดรับจากความสามารถ  ความรูหรือทักษะหรือหมายถึงผลของการเรียนการสอนหรือ

ผลงานที่เด็กไดจากการประกอบกิจกรรมสวนน้ันๆก็ได 

 ลวน  สายยศ ( 2543 : 15 )  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปไดวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนหลังจากที่ไดทํากิจกรรมการ

เรียนรูซึ่งสามารถวัดไดจากการพัฒนาดานสติปญญา  ความรูสึกและทักษะกลไกของตัวนักเรียน 

 ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช ( 2544 : 57 )  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปไดวา  

ผลสัมฤทธิ์  คือ  ความกาวหนาในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพประกอบไปดวยการจัดกิจกรรมจริง  การรวมมือกันทํางาน  การคิด  การ

แกปญหา  รวมทั้งทักษะและคุณลักษณะอ่ืนๆที่จําเปนตอการพัฒนา 

 

 

 

  



 
 

บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาทุกคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่   1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คือหอง ปวส.1/5, ปวส.1/6, ปวส.1/12 

กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาบางหองที่อยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจประจําภาคเรียนที่ 2/2560 

 

ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 วางแผนปฏิบัติ (Planning)  เร่ิมดวยการสํารวจปญหาระหวางอาจารย ระบุปญหา

ที่ทําการแกไข/พัฒนา  หาแนวทางแกไขพรอมสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผน (Action) นําแผนที่กําหนดซึ่งควรยืดหยุนและปรับไดไป

ปฏิบัติถามีอุปสรรคขณะปฏิบัติก็ทําการปรับปรุงแผน 

 ข้ันที่ 3 สังเกตการปฏิบัติ (Observertion) โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง

กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นที่ 4 สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) เปนวิพากษที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนสิ่งที่ดําเนิน/ 

ขอคนพบ   ดีหรือไมดี อยางไร  หาคําอธิบายตอสิ่งที่คนพบ  นําขอที่คนพบไปใชประโยชนหรือ

ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ      ทําการปรับแผนการปฏิบัติ และปฏิบัติจนครบทุกแผน เมื่อปฏิบัติเสร็จ

สิ้นแลวจึงทําการทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  



 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 -  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบ.  ผลคะแนนนักศึกษา ที่เปนการทํางานเด่ียว 

กับ ผลคะแนนนักศึกษาที่ทํางานเปนทีม 

-   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  คะแนนเฉลี่ย (Mean)   

หาไดโดยสูตร         
N

X
X

∑=       

   

  เมื่อ  X แทน คะแนนเฉลี่ย 

               ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N แทน จํานวนขอมูล 

 2. การหาคารอยละ 

  คารอยละ =     คะแนนที่ได    x 100 

              คะแนนเต็ม  

 

 

  



 
 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยวัดจาก  ผลคะแนนนักศึกษา ที่เปนการทํางานเด่ียว กับ ผล

คะแนนนักศึกษาที่ทํางานเปนทีม ผลการศึกษาปรากฏวา วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต การ

สรางเว็บไซตในงานธุรกิจ ดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS.5 ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ นักศึกษาผานเกณฑรอยละ 80 เมื่อนักศึกษาไดเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู

แบบเพื่อนชวยเพื่อนที่นํามาใชงานในชีวิตประจําวัน โดยใหเรียนรูเน้ือหาและแบงกลุมออกมา

นําเสนอหนาชั้นเรียน ทําใหนักศึกษาเขาใจเน้ือหา สามารถทําคะแนนไดคอนขางสูงดังเห็นไดจาก

การเปรียบเทียบผลคะแนนนักศึกษา ที่เปนการทํางานเด่ียว กับ ผลคะแนนนักศึกษาที่ทํางานเปนทีม 

ซึ่งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ทดสอบผานเกณฑรอยละ 80 จํานวน 50 คน  และมีนักเรียนที่มีคะแนน

ระดับปานกลาง ผลการสังเกตระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดย

แบงกลุมออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ซึ่งแบงเปน 3 กลุม กลุมละ 4 คน  พบวา นักศึกษาสามารถ

รวมมือกันไดดี คะแนนการออกมานําเสนองาน อยูในระดับดีถึงดีมาก มี 1 กลุมที่สามารถ สามารถ

นําเสนองานไดครบถวนและลึกซึ้ง และ สื่อที่นํามาเสนอผาน Power Point มีความนาสนใจและนา

ติดตาม ระหวางการนําเสนองานนักเรียนกลุมออนก็ชวยกันถามคําถามใหเพื่อนตอบ และรวม

กิจกรรมอยางมีความสุข     

 

ข้ันสะทอนผล  เปนการวิพากษ  

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยการแบงกลุมออกมา

นําเสนอเร่ืองที่ตนเองสนใจ ทําใหบรรยากาศในการเรียนนาสนใจมากขึ้น เน่ืองจากการแบงกลุม

ไมใหนักศึกษาจับกลุมกันเองอาจารย จัดกลุมใหโดยแตละกลุมตองมีทุกระดับสติปญญา เมื่ออธิบาย

กติกาการใหคะแนนเรียบรอย สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา พบวาสนใจในการคนควาในเร่ืองที่ตนเอง

สนใจ นักศึกษากลุมเรียนออนก็ชวยเพื่อนในการถามคําถาม และ ตอบคําถาม  สงเสียงปรบมือ มี

การรวมมือทํางานเปนกลุมไดเปนอยางดี  

 ผลคะแนนนักศึกษา ที่เปนการทํางานเด่ียว กับ ผลคะแนนนักศึกษาที่ทํางานเปนทีมสูงขึ้น 

ดังแสดงในตารางที่ 1เน่ืองจากนักศึกษาไดทดลอง คนหาความรูเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย และ เร่ืองที่

http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator


 
 

ตนเองสนใจ และการอภิปรายผลรวมกันหนาชั้น ปรากฏวานักนักศึกษามีความรูความเขาใจในเร่ือง

การออกแบบพัฒนาเว็บที่นํามาใชงานในชีวิตประจําวัน เปนอยางดี  

ตารางที่1  แสดงผลการทํางานเด่ียวและการทํางานเปนทีม 

เลขท่ี เด่ียว ทีม รอยละ ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

1 14 16 80 /  

2 13 17 85   

3 13 17 85 /  

4 13 17 85 /  

5 15 18 80 /  

6 16 17 85 /  

7 13 19 80 /  

8 15 18 80 /  

9 16 17 85 /  

10 15 18 80   

11 13 19 80 /  

12 16 19 95 /  

13 14 16 80 /  

14 13 16 80 /  

15 16 19 95 /  

16 13 17 85 /  

17 13 17 85 /  

18 13 17 85 /  

19 16 19 95 /  

20 14 16 80 /  

21 13 16 80 /  

22 16 19 95 /  

23 13 17 85 /  

24 13 17 85 /  

25 13 17 85 /  

26 15 18 80 /  

27 16 17 85 /  

28 13 19 80 /  

29 16 18 75 /  



 
 

 

เลขท่ี เด่ียว ทีม รอยละ ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

30 14 16 80 /  

31 13 16 80 /  

32 16 19 95 /  

33 13 17 85 /  

34 13 17 85 /  

35 13 17 85 /  

36 15 18 80 /  

37 14 16 80 /  

38 13 16 80 /  

39 16 19 95 /  

40 13 17 85 /  

41 13 17 85 /  

42 13 17 85 /  

43 15 18 80 /  

44 14 16 80 /  

45 13 16 80 /  

46 16 19 95 /  

47 13 17 85 /  

48 13 17 85 /  

49 13 17 85 /  

50 14 16 80 /  

51 13 16 80 /  

52 16 19 95 /  

53 13 17 85 /  

54 13 17 85 /  

55 13 17 85 /  

56 15 18 80 /  

57 14 16 80 /  

58 13 16 80 /  

59 16 19 95 /  

60 13 17 85 /  

 



 
 

 

เลขท่ี เด่ียว ทีม รอยละ ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

61 13 17 85 /  

62 13 17 85 /  

63 15 18 80 /  

64 14 16 80 /  

65 13 16 80 /  

66 16 19 95 /  

67 13 17 85 /  

68 13 17 85 /  

69 13 17 85 /  

70 15 18 80 /  

 

จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนมีผลการเรียนรูผานเกณฑจํานวน 50 คนคิดเปนรอยละ 100.00 

  



 
 

บทที ่5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยคร้ังน้ีมีขอคนพบดังที่ผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายดังตอไปน้ี 

 1.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือสามารถทําใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง 

เขาใจเน้ือหาไดงายขึ้น เห็นไดจากคะแนนสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 80 ถือไดวาการจัดการเรียน

การสอนแบบรวมมือดังกลาวสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญ  

ขอเสนอแนะ 

1.  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจใชแบบทดสอบที่งายขึ้นเพื่อชวยเด็กกลุมออน 

2.  เจาะจงทําการวิจัยกลุมนักศึกษาที่เรียนออนมากๆเพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือและ

แกไขตอไป 

3.  ลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือรูปแบบอ่ืนอีก อาทิ แบบสืบสอบเปนกลุม           

                    หรือแบบปริศนาความรู  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือในวิชาอ่ืน ๆ เพื่อนําขอมูลไปเพื่อพัฒนาผลการเรียนของ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บรรณานุกรม 

 

ฉัตรชัย ไชยวุฒิ. (2552). การใชกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนในโรงเรียนอนุบาลสภาพร. 

การคนควาแบบอิสระ   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ชีวัน บุญต๋ัน. (2546). การใชกลวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษ และการมองเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4. 

วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ประนอม ดอนแกว. (2550). การใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการ

เคลื่อนไหว ทางกายในการเลนวอลเลยบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

เวียงมอกวิทยา. การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อรทัย จินดาไตรรัตน. (2548). บทบาทของกลุมเพื่อนชวยเพื่อนในการชวยเหลือผูติดเชื้อเอชไอวี ให

มีวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี. การคนควาแบบอิสระ สาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อัจฉรา บุญกลิ่น. (2551). การใหคําปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองของ

ผูหญิงที่มีนํ้าหนักเกิน.    การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

หาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อรศิริ เลิศกิตติสุข และดวงกมล ลิมโกมุท. (2552). การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน.                 

http://www.thaigoodview.com/node/42182. ออนไลน วันที่ 13 เมษายน 2554. 

Vicharn Panich. เทคนิค “เพื่อนชวยเพื่อน”.  http://gotoknow.org/blog/thaikm/2415. ออนไลน 

วันที่ 13 เมษายน 2554. 

Peer-Assisted Learning >>>การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน. Blogspot.com.  

http://beerbussaba.blogspot.com/ . 

  

  

http://beerbussaba.blogspot.com/


 
 

ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวศิริพร  สงบภัย 

วัน เดือน ปเกิด 20 ตุลาคม  

สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  จากโรงเรียนพณิชยการตะวันออก ปการศึกษา 2536 

  สําเร็จปริญญาตรีสารสนเทศศาสตร คอมพิวเตอรธุรกิจ 

  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2541 

  สําเร็จปริญญาโทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปการศึกษา 2546 

 

ตําแหนงหนาที ่

การงานปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

                                         อรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	หน้า
	ตารางที่ หน้า
	อรทัย จินดาไตรรัตน์. (2548). ให้ความหมาย Peer-Assisted Learning >>>การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน “เพื่อนช่วยเพื่อน” วิธีนี้ดีอย่างไร?คำว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” บางคนอาจจะเคยได้ยินคำๆนี้มาแล้ว ซึ่งเราจะพบกันมากในเรื่องของการศึกษา การสอน การแก้ปัญหาต่างๆ...


