
 
 

 

 

 

ช่ือเร่ืองวจัิย 

 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ือง จุลนิทรีย์ในอาหาร ด้วยกจิกรรมเพือ่นช่วยเพื่อนของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่2ในรายวชิาวทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพธุรกจิและบริการ  
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ช่ือเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองการทาํลูกแป้งขา้วหมาก ดว้ยกิจกรรมเพื่อนช่วย

เพี่อนในรายวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 

ช่ือผู้วิจัย นาย ตะวนั อ่อนนอ้ม 

สาขาพืน้ฐานท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 

 

บทคดัย่อ 

 

การวจิยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองการทาํลูกแป้งขา้วหมาก 

ในรายวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ โดยใชกิ้จกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สาํหรับ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวนนกัเรียน 6คน ระยะเวลาท่ีใช้

ในการวจิยัทั้งส้ิน 3เดือน โดยเร่ิมทาํการวจิยัตั้งแต่โดยมีการทดสอบก่อนใชแ้บบฝึกทกัษะและหลงัการใช้

แบบฝึกทกัษะอีกคร้ัง นาํคะแนนทั้งก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะมาเปรียบเทียบ พบวา่ค่าเฉล่ียของ

คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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กติติกรรมประกาศ 

 

          รายงานการวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งยิง่ของอาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุล 

หวัหนา้ศูนยว์ิจยัและพฒันา  วยิาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   ท่ีไดใ้หค้วามรู้ ใหค้าํปรึกษา ตลอดจน

คาํแนะนาํต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งยิง่ จนทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาใหค้วามช่วยเหลือ และใหค้าํแนะนาํในการ

ตรวจสอบ แกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ จนทาํใหเ้คร่ืองมือมีความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ คณะครูอาจารย ์และนกัศึกษาระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพท่ีอาํนวย

ความสะดวก ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และส่งเสริมการดาํเนินการวิจยัเป็นอยา่งดี 

 คุณค่าและประโยชน์อนัใดท่ีพึงมีจากงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ                            

ครู-อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้ผูว้จิยัประสบความสาํเร็จทางการศึกษา 

 

 ผูว้จิยั 

                                                                                    นายตะวนั อ่อนนอ้ม 

                                                                                        อาจารย ์ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จุลินทรียใ์นอาหาร สามารถนาํมาแปรรูปอาหารไดห้ลากหลายชนิด เช่น ขา้วหมากซ่ึงเป็นอาหาร

หมกัพื้นบา้นของไทย ทาํจากขา้วเหนียวทั้งขา้วเหนียวธรรมดา 

และขา้วเหนียวดาํ แต่ปัจจุบนัมกัไม่ค่อยเห็นขา้วหมากจากขา้วเหนียวดาํ  

 การทาํขา้วหมากเป็นการถนอมอาหารวธีิหน่ึงโดยยสีตจ์ะทาํหนา้ท่ีเปล่ียนนํ้าตาลให ้

เป็นเอทิลแอลกอฮอล ์ซ่ึงเป็นปฏิปักษก์บัจุลินทรียท่ี์ยงัหลงเหลืออยูใ่นอาหาร ทาํใหจุ้ลินทรีย ์

ไม่สามารภเพิ่มจาํนวนช่วยชะลอการเน่าเสียของอาหารในการทาํขา้วหมากจะตอ้งใชลู้กแป้ง 

ขา้วหมากซ่ึงมีลกัษณะเป็นกอ้นแป้งคร่ึงวงกลม สีขาวนวล นํ้าหนกัเบา ในลูกแป้งขา้วหมาก 

จะมีเช้ือราสกุล Mucor sp., Amylomyces sp. ซ่ึงสามารถสร้างเอนไซมอ์ะไมเลสออกมายอ่ย 

แป้งในขา้วเหนียวใหเ้ป็นนํ้าตาล 

 นํ้าตาล หรือ นํ้าหวานท่ีไดจ้ากกากยอ่ยขา้วเหนียวน้ี เรียกวา่ นํ้าตอ้ย โดยในระยะแรก 

ช่วงวนัท่ี 1 และ 2 นํ้าตอ้ยยงัไม่ค่อยหวานจดั เพราะแป้งยงัถูกยอ่ยไม่สมบูรณ์ จะเร่ิมหวานจดั 

ประมานวนัท่ี 3 และถา้หมกัไวน้านสัปดาห์จะมีกล่ินเหลา้อ่อน ๆ เน่ืองจากมียสีตบ์างชนิด เช่น 

ยสีตใ์นสกุล Sacchacomyces sp., ท่ีหมกัไวน้ํ้าตาลในขา้วหมากกลายเป็น แอลกอฮอล ์ดงันั้น 

จึงควรเก็บขา้วหมากไวใ้นตูเ้ยน็เม่ือหมกัไดท่ี้แลว้ จะเห็นว่าการทาํขา้วหมากมีขั้นตอนและวิธีการท่ียุง่ยาก 

ดงันั้น จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาวธีิการสอนแบบงานกลุ่ม(เพื่อนช่วยพ่อน)เห่ือให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิ

ในทางท่ีดีข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการวิทยาศาสตร์เพี่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ บทท่ี4 

จุลินทรียใ์นอาหาร นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์าณิชยการ  โดย

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

ขอบเขตการวจิัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 2 ห้อง 8

ประจาํปี 2560 จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 49 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช่ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 8ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 6 คน 

 

 



 
 

สมมุตฐิานการวจิัย 

 1.นกัศึกษาสนใจวฒันธรรมการประกอบอาหารของต่างชาติ จึงทาํใหพ้ฤติกรรมการเรียนวชิา

วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ ในบทท่ี4 จุลินทรียใ์นอาหารแตกต่างกนั 

 2. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการก่อนเรียน และ

หลงัเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 8 ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 6 คน

แตกต่างกนั 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความหมายของจุลินทรียใ์นอาหารสามารถตีความหมายไดห้ลากหลาย ซ่ึงอาจจะมองในเร่ืองของการถนอม

อาหาร การ  แปรรูปอาหารหรือกิจกรรมท่ีจะช่วยพฒันาการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ

บริการ  

                จุลินทรยห์มายถึง ส่ิงมีชีวติขนาดเล็กท่ีไม่สามารถมองไดด้ว้ยตาเปล่า 

                อาหารหมายถึงส่ิงท่ีมนุษยจ์ะตอ้งบริโภคเขา้สู่ร่างกายแลว้แปรเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย 

              ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบหลงัการเรียน ภายหลงัการปรับพฤติกรรม 

รูปแบบการเรียนการสอนแลว้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการเรียนวชิาเพศวถีิศึกษา 

กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง“เพื่อนช่วยเพื่อน” หรือ “Peer Assist”เป็นการจดัการความรู้

ก่อนลงมือทาํกิจกรรม (Learning Before Doing) เพื่อแสวงหาผูช่้วยท่ีมีความแตกต่าง มาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ความรู้ เพื่อขยายกรอบความคิดให้กวา้งและมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน โดยอาศยั “คน” เป็นธง

นํา (People Driven) เปิดมุมมองความคิดท่ีหลากหลายจากการแลกเปล่ียนระหว่างทีมท่ีมีทักษะ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหไ้ม่มองอะไรเพียงดา้นเดียว 

กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูส้อนและผูเ้รียน 

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทเรียน ครูผูส้อนมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นพียงผูใ้ห้คาํแนะนาํและจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

 

การสอนแบบ “เพือ่นช่วยเพือ่น”หมายถึง กิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดช่้วยเหลือเก้ือกลูกนั

อยูเ่สมอ คือ เพื่อนช่วยเพื่อนในลกัษณะ เก่งช่วยอ่อน ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีคนเก่งจะช่วยอธิบาย  แนะนาํ  และ

แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่คนท่ีเรียนอ่อนกวา่  การจดักิจกรรมในลกัษณะน้ีเป็นการจดักิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติั และประเมินผล ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้ ไดพ้ิจารณา และคน้พบความรู้

ความสามารถของตนเองใหผู้เ้รียนมองเห็นภาพลกัษณ์แห่งตน ตวัตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าตนเอง 



 
 

ต่อความสาํเร็จในการเรียน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยหล่อหลอมใหผู้เ้รียน รักและมีความพร้อมท่ีจะเรียน มีความสุข

ในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองการสอนโดยการจบัคู่ (One-to-One Tutoring)

เป็นการสอนท่ีใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูงกวา่เลือกจบัคู่กบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการ

เรียนตํ่า แลว้ทาํหนา้ท่ีสอนในเร่ืองท่ีตนมีความถนดัและมีทกัษะท่ีดี 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนวชิาวทิญาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์าณิชยการ 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัการปรับพฤติกรรมการเรียนวชิาวทิญาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพ

ธุรกิจและบริการ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์าณิชยการ 

มีระดบัสูงข้ึน 

แนวคิดการวจัิย 

ตัวแปรต้นตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวชิาวทิญาศาสตร์

เพือ่พฒันาอาชีพธุรกจิและบริการ บทที ่4 

จุลนิทรีย์ในอาหาร ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่2 สาขาวชิา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 



 
 

บทที่2 

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

     การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนในรายวชิาการพฒันาคุณภาพชีวิต

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์าณิชยการ ผูว้จิยัไดศึ้กษา

เอกสารตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ความหมายและทฤษฏีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ความหมายและทฤษฏีเก่ียวกบัเพื่อนช่วยเพื่อน 

3. การวดัและประเมินผล 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.ความหมายและทฤษฏีเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงเกิดจากนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์

จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวดัและประเมินผล การสร้าง

เคร่ืองมือวดัใหมี้คุณภาพนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี1  

          สมพร เช้ือพนัธ์ (2547, หน้า 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง

ความสามารถ ความสาํเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียน

การสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบดว้ยวธีิการต่างๆ1  

          พิมพพ์นัธ์ุ  เดชะคุปต ์และเยาว ์ ยินดีสุข (2548, หนา้ 125) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง

ขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

           ปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ

ผลสําเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้

ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้าํแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของ

วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั1  

          ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทาํ

ให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิ

พิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 



 
 

 

 หมายถึง การกระทาํส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาเล�าเรียนการเรียน โดยการ

แสดงออกผ�านทางกริยา อาการ และการปฏิบติัตนทางด�านการเรียน เช�นความตั้งใจฟ�ง ความ

สนใจในการตอบคาํถามและทาํแบบฝ�กหัด การอ�านหนังสือ และการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับ

บทเรียนนอกห�องเรียน เป�นต�น มีผู�นาํเสนอแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมการ

เรียนไว�ดงัต�อไปน้ีลินเกร็น (Lingren, 1969, อ�างถึงใน ชลิศา รัตรสาร, 2549) สํารวจพบว�า

นกัศึกษาท่ีผลการเรียนดีมาจากนิสัยในการเรียนดีมีความสนใจในการเรียนเป�นส�วนใหญ� และมา

จากเชาวน�ป�ญญาเป�นส�วนน�อยแมดด็อก (Maddox, 1963, อ�างถึงใน ชลิศา รัตรสาร, 2549) 

ศึกษาพบว�า ผลการเรียนไม�ได�ข้ึนอย�ูกบัความสามารถของบุคคลเท�านั้น แต�ต�องข้ึนอย�ู

กบัวิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพด�วย นิสัยในการเรียนท่ีดีเป�นองค�ประกอบของความสําเร็จใน

การศึกษาสูงถึงร�อยละ 30 – 40 ดิวอ้ี(Dewey, อ�างถึงใน สุวิทย�มูลคาํ, 2547) เสนอว�า ผ�ูเรียนต

�องเรียนรู�ควบคู�ไปกบัการกระทาํ (Learning by doing) และผ�ูเรียนต�องมีการทาํความเข�า

ใจความรู�ใหม� โดยต�องอาศยัประสบการณ�เดิมท่ีสั่งสมมาเป�นพื้นฐาน การเรียนรู�เป�นค

วามพยายามเชิงสังคม 

2.ความหมายและทฤษฏีเกีย่วกบัเพือ่นช่วยเพือ่น 

 คาํว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” บางคนอาจจะเคยได้ยินคาํๆน้ีมาแล้ว ซ่ึงเราจะพบกันมากในเร่ืองของ

การศึกษา การสอน การแกปั้ญหาต่างๆ เป็นตน้ แต่จะมีสักก่ีคนท่ีจะรู้ความหมายท่ีแทจ้ริงของคาํๆน้ี เราจะ

มาดูกนัวา่แทจ้ริงแลว้คาํวา่ “เพื่อนช่วยเพื่อน” คืออะไร และการใชว้ธีิการน้ีมนัดีอยา่งไร  

            “เพื่อนช่วยเพื่อน” หรือ “Peer Assist” เป็นการจดัการความรู้ก่อนลงมือทาํกิจกรรม (Learning Before 

Doing) เพื่อแสวงหาผูช่้วยท่ีมีความแตกต่าง มาแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ เพื่อขยายกรอบความคิดให้

กวา้งและมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน โดยอาศยั “คน” เป็นธงนํา (People Driven) เปิดมุมมองความคิดท่ี

หลากหลายจากการแลกเปล่ียนระหวา่งทีมท่ีมีทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ไม่

มองอะไรเพียงดา้นเดียว  

วธีิการแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” สามารถทาํได ้ดงัน้ี 



 
 

            1. กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนวา่ทาํ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ทาํไปเพื่ออะไร อะไรคือตน้ตอของปัญหา

ท่ีตอ้งการขอความช่วยเหลือ 

            2. ตรวจสอบวา่ใครท่ีเคยแกปั้ญหาท่ีเราพบมาก่อนบา้งหรือไม่ โดยทาํแจง้แผนการทาํ“เพื่อนช่วย

เพื่อน” ของทีมใหห้น่วยงานอ่ืนๆ ไดรั้บรู้ เพื่อหาผูท่ี้รู้ในปัญหาดงักล่าว 

            3. กาํหนด Facilitator (คุณอาํนวย) หรือผูส้นบัสนุน และอาํนวยความสะดวกในกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งทีม เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ 

            4. คาํนึงถึงการวางตารางเวลาใหเ้หมาะสมและทนัต่อการนาํไปใชง้าน หรือการปฏิบติัจริง โดยอาจ

เผือ่เวลาสาํหรับปัญหาท่ีไม่คาดคิดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

            5. ควรเลือกผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย (Diverse) ทั้งดา้นทกัษะ 

(Skill) ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ (Competencies) และประสบการณ์ (Experience) สาํหรับจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนอยูท่ี่ประมาณ 6-8 คนก็เพียงพอ 

            6. มุ่งหาผลลพัธ์หรือส่ิงท่ีตอ้งการไดรั้บจริงๆ กล่าวคือ การทาํ “เพื่อนช่วยเพื่อน” นั้นจะตอ้งมองให้

ทะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง มากกวา่ท่ีจะใชค้าํตอบสาํเร็จรูปทางใดทางหน่ึง 

            7. วางแผนเวลาสาํหรับการพบปะสังสรรคท์างสังคม หรือการพดูคุยแบบไม่เป็นทางการ (นอกรอบ) 

            8. กาํหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน ตลอดจนสร้างบรรยากาศ เพื่อให้เอ้ืออาํนวยต่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

            9. แบ่งเวลาท่ีมีอยูอ่อกเป็น 4 ส่วน คือ 

                        - ส่วนแรกใชส้าํหรับทีมเจา้บา้นแบ่งปันขอ้มูล (Information) บริบท (Context) รวมทั้ง

แผนงานในอนาคต 

                        - ส่วนท่ีสองใชส้นบัสนุน หรือกระตุน้ใหที้มผูช่้วยซ่ึงเป็นทีมเยอืนไดซ้กัถามในส่ิงท่ีเขา

จาํเป็นตอ้งรู้ 

                        - ส่วนท่ีสาม ใชเ้พื่อใหที้มผูช่้วยซ่ึงเป็นทีมเยอืนไดน้าํเสนอมุมมองความคิด เพื่อใหที้มเจา้

บา้นนาํส่ิงท่ีไดฟั้งไปวเิคราะห์ 

                        - ส่วนท่ีส่ี ใชส้าํหรับการพดูคุยโตต้อบ พิจารณาไตร่ตรองส่ิงท่ีไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

            จากความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และวธีิการแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เราสามารถแบ่งประเภท

ของ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 



 
 

1. การสอนแบบ “เพือ่นช่วยเพือ่น” 

 

            กิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดช่้วยเหลือเก้ือกูลกนัอยูเ่สมอ คือ เพื่อนช่วยเพื่อนใน

ลกัษณะ เก่งช่วยอ่อน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนให้ความสนใจมาก คนเก่งจะจดักระบวนการเรียน

การสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียน โดยเฉพาะวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติั และประเมินผล ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้ ได้

พิจารณา และค้นพบความรู้ความสามารถของตนเองให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน 

ตวัตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าตนเอง ต่อความสําเร็จในการเรียนการสร้างเวบ็ไซต ์ภาษา

HTML ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยหล่อหลอมใหผู้เ้รียน รักและมีความพร้อมท่ีจะเรียน มีความสุขในการ

เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

            การสอนดว้ยวกีาร “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

            การสอนดว้ยวิธีการให้เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการท่ีมุ่งให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากข้ึน 

เน่ืองจากนกัเรียนทุกคนเป็นผูท่ี้มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน การนาํวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนมาช่วยแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน ควรจะตอ้งสร้างแรงจูงใจแก่เพื่อนนกัเรียนท่ีช่วยสอน ให้

ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงเป็นบนัไดขั้นแรกแห่งความสําเร็จ ดว้ยการหา

กิจกรรมท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือครูและเพื่อนนกัเรียนอยา่งเต็มใจและพึง

พอใจ 

            ผูส้อนจะมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมพฒันาทกัษะความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ ดว้ย

การออกแบบกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีความสุข การจดัการเรียน

การสอนเพื่อใหผู้เ้รียนมีความสุข ทั้งกายและใจนั้น จะเร่ิมจากการสร้างความศรัทธาทั้งต่อตวัผูส้อน และต่อ

วชิาท่ีเรียน ใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมองเห็นถึงความจริงใจของผูส้อน 

            การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

            ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ยอมรับว่าผูเ้รียนเป็นมนุษยท่ี์มีศกัยภาพ ปฏิบติัต่อผูเ้รียนใน

ลกัษณะกลัยาณมิตร และเขา้ใจในความเป็นตวัเขา นอกจากนั้น การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือการให้

ผูเ้รียนช่วยสอนกนัเองน้ี เป็นวธีิการท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์ทางดา้นวิชาการดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย การ

เรียนการสอนแบบน้ีไดมี้การพฒันาและนาํมาใชใ้นรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการ



 
 

ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัแรกๆ ก่อนเท่านั้น เม่ือกา้วผ่านขั้นหน่ึงไป มนุษยเ์ราจะมีความ

ตอ้งการสูงข้ึนไปทีละขั้นเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ ผูศึ้กษาไดคิ้ดคน้นวตักรรมการจดัการเรียนการสอน การสร้าง

เวบ็ไซต ์ภาษาHTML ดว้ยการดดัแปลงกระบวนการสอนซ่อมเสริมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาบูรณาการเขา้กบั

วิธีการดาํเนินธุรกิจเครือข่าย Direct Sales (ขายตรง)ด้วยการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยส่วนรวมสูงข้ึน และเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตํ่ารวมถึงนักเรียนท่ีไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน

จุดประสงค ์

2. การให้คําปรึกษาแบบ “เพือ่นช่วยเพือ่น” 

          การให้คาํปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และเป็น

รา ก ฐา นสํ า คัญในก า รส นับ ส นุนผู ้รับ คํา ป รึก ษ า ใ ห้ดํา เ นิน ชีวิตอย่าง อิส ระ  โดย ป ฏิสั ม พัน ธ์ ท่ี

จะ “ให้” และ “รับ” ความช่วยเหลือเท่าเทียมกนัอย่างเพื่อน ไดม้าฟังความรู้สึกและเล่าเร่ืองราวของตนเอง 

เพื่อสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความเขม้แขง็ สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

อิสระ 

            การใหค้าํปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” แตกต่างจากการใหค้าํปรึกษาอยา่งอ่ืนอยา่งไร? 

          ในกระบวนการให้คาํปรึกษาฉนัเพื่อน มีผูรั้บฟังเรียกวา่ “ผูใ้ห้คาํปรึกษาแบบเพื่อน”(Peer Counselor) 

กบัผูเ้ล่าเร่ือง เรียกว่า “ผูรั้บคาํปรึกษาแบบเพื่อน” (Client) โดยแบ่งเวลาฝ่ายละเท่าๆกนั และสลบับทบาท

ระหว่างผูเ้ล่าเร่ืองกบัผูรั้บฟังตามเวลาท่ีกาํหนด เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

จะส่งผลท่ีพึงพอใจแก่ผูรั้บคาํปรึกษาฉนัเพื่อน ไดรั้บรู้และเขา้ใจเร่ืองราวของตนอยา่งแทจ้ริง ทาํให้ยอมรับ

และรักตนเอง นาํมาซ่ึงความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้ท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงต่างๆและสามารถดาํรงชีวิต

อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข แต่การปรึกษาของผูเ้ชียวชาญ หรือหมอผูรั้บคาํปรึกษาจะเป็นฝ่ายท่ีจะนัง่รับ

ฟังเร่ืองราวต่างๆเพียงฝ่ายเดียว และผูเ้ชียวชาญหรือหมอจะเป็นคนให้คาํแนะนาํเพื่อให้ปฏิบติัตามเท่านั้น 

ดังนั้ นการให้คาํปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จะสร้างความเข้าใจ ทัศนคติต่างๆและก่อให้เกิดการ

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งผูรั้บและผูใ้หม้ากกวา่การใหค้าํปรึกษาแบบเป็นผูรั้บคาํปรึกษาเพียงอยา่งเดียว 

            

            ขอ้ตกลง หรือขอ้สัญญาในการใหค้าํปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 



 
 

            ขอ้ตกลงหรือขอ้สัญญาในการใหค้าํปรึกษามีขอ้ท่ีควรปฏิบติัทั้งหมด 4 ขอ้ ดงัน้ี 

            1. แบ่งเวลาโดยเท่าเทียมกนั การให้คาํปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้ความสําคญักบัการแบ่งเวลา

อยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อจะไดมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัไดอ้ยา่งเต็มท่ี ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งเสมอภาคกนัไม่วา่

จะเป็นใครก็ตาม ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเท่าเทียมกนั โดยการท่ีให้ผูข้อรับคาํปรึกษาเป็นผูก้าํหนดวา่ตอ้งการเวลา

เท่าไหร่ แต่ตอ้งไม่นานเกินไป ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งเป็นผูต้กลงกนัอย่างเท่าเทียมเสมอ ท่ีตอ้งมีกฎขอ้น้ีก็เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหค้นท่ีพดูเก่งแยง่เวลาไปหมด จนคนท่ีพดูไม่เก่งไม่ไดพ้ดูอะไรเลย 

            2. รักษาความลบัเป็นส่วนตวั การให้คาํปรึกษาตอ้งรับประกนัไดว้า่ผูใ้ห้คาํปรึกษาจะไม่เปิดเผยหรือ

พดูเร่ืองของผูม้ารับคาํปรึกษา ผูใ้หค้าํปรึกษาจะตอ้งเก็บเป็นความลบัและตอ้งเคารพความเป็นส่วนตวัของผูท่ี้

รับคาํปรึกษาเสมอ เพราะเป็นการทาํใหเ้กิดการไวว้างใจและรู้สึกปลอดภยัทางดา้นจิตใจแก่ผูม้ารับคาํปรึกษา 

ท่ีตอ้งมีกฎขอ้น้ีเพราะว่า จะทาํให้ผูรั้บคาํปรึกษากลา้ท่ีจะพูดเร่ืองส่วนตวั และสามารถปลดปล่อยไดอ้ย่าง

เตม็ท่ี ไม่เกิดความกงัวล 

            3. ไม่ปฏิเสธ ไม่ตาํหนิ เม่ือมีผูม้าขอรับคาํปรึกษา ผูใ้ห้คาํปรึกษาตอ้งแสดงให้ผูม้ารับคาํปรึกษารับรู้

วา่ เรายินดีท่ีจะรับฟังปัญหาของเขาและเช่ือในส่ิงท่ีเขาพูดอย่างตั้งใจ เม่ือฟังแลว้ตอ้งไม่ตาํหนิหรือวิจารณ์ 

และไม่ปฏิเสธในส่ิงท่ีเขาเล่ามา ท่ีตอ้งมีกฎขอ้น้ีเพราะวา่ หากผูรั้บคาํปรึกษาถูกปฏิเสธ หรือถูกตาํหนิเขาจะ

รู้สึกวา่ตวัเองไม่มีความสาํคญั ทาํใหข้าดความมัน่ใจในตวัเอง 

5. ไม่ให้คาํแนะนาํ ไม่ช้ีทางแกไ้ข ผูใ้ห้คาํปรึกษาเม่ือไดรั้บฟังปัญหาจากผูม้าขอคาํปรึกษาแลว้ 

จะต้องไม่แสดงความคิดเห็นหรือแนะนําวิธีการแก้ปัญหา เพราะการแนะนําอาจจะไม่

เหมาะสมและไม่ถูกตอ้งสาํหรับคนท่ีมาขอคาํปรึกษาเสมอไป เพราะผูท่ี้จะเขา้ใจปัญหานั้นได้

ดีและจะแกปั้ญหานั้นไดก้็ตอ้งเป็นตวัของผูรั้บคาํปรึกษาเอง โดยเราจะตอ้งเช่ือมัน่ว่ามนุษย์

ทุกคนมีพลงั มีความสามรถท่ีจะแกปั้ญหาของตนเอง อย่างน้อยการท่ีเขาไดมี้โอกาสระบาย

ความรู้สึกท่ีเก็บกดออกมา ก็จะสามารถทาํให้เขาไดเ้รียบเรียงปัญหาและเห็นปัญหาของเขา

เอง และในเม่ือเขาเห็นชดัวา่ ปัญหาของเขาคืออะไร ในท่ีสุดเขาก็จะสามารถแกไ้ขปัญหานั้น

ได ้และจะเป็นการเรียกความเช่ือมัน่ของตวัเองกลบัคืนมาดว้ย 

 3. กลวธีิการเรียนรู้แบบ “เพือ่นช่วยเพือ่น” 



 
 

กลวธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มยอ่ย ให้ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในการทาํกิจกรรม คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูส้อนและผูเ้รียน เพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทเรียน ครูผูส้อนมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นพียงผูใ้ห้คาํแนะนาํและจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

          รูปแบบกลวธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

            นกัการศึกษาหลายท่านไดป้ระมวลการสอนท่ีมีแนวคิดจากกลวธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไว้

มากมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

            1. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทั้งสอง

คนท่ีจบัคู่กนัมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียนทั้งสองสลบับทบาทเป็นทั้งนกัเรียนผูส้อนท่ีคอย

ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนผูเ้รียน และนกัเรียนผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการสอน 

            2. การสอนโดยเพื่อนต่างระดบัชั้น (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจบัคู่ระหว่าง

ผูเ้รียนท่ีมีระดบัอายุแตกต่างกนั โดยให้ผูเ้รียนท่ีมีระดบัอายุสูงกว่าทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อนและให้ความรู้ ซ่ึง

ผูเ้รียนทั้งสองคนไม่จาํเป็นตอ้งมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกนัมาก 

            3. การสอนโดยการจบัคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการ

เรียนสูงกวา่เลือกจบัคู่กบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนตํ่ากวา่ดว้ยความสมคัรใจของตนเอง แลว้ทาํ

หนา้ท่ีสอนในเร่ืองท่ีตนมีความสนใจ มีความถนดัและมีทกัษะท่ีดี 

            4. การสอนโดยบุคคลทางบา้น (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนท่ีใหบุ้คคลท่ีบา้นของผูเ้รียนมี

ส่วนร่วมในการสอน ใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลานของตนระหวา่งท่ี

บุตรหลานอยูท่ี่บา้น 

หลกัการใชก้ลวธีิการเรียนรู้แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

การใหเ้พื่อนช่วยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรดาํเนินไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

            1. เพื่อนผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะท่ีจาํเป็น เช่น ความเขา้ใจในจุดประสงคข์องการสอนจาํแนกไดว้า่ 

คาํตอบท่ีผิดและคาํตอบท่ีถูกต่างกนัอยา่งไร รู้จกัการใหแ้รงเสริมแก่เพื่อนผูเ้รียน รู้จกับนัทึกความกา้วหนา้

ในการเรียนของเพื่อนผูเ้รียน และมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพือ่นผูเ้รียน 



 
 

            2. กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหช้ดัเจน ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คคลทั้งสองช่วยกนับรรลุเป้าหมายใน

การเรียน 

            3. ครูเป็นผูก้าํหนดขั้นตอนในการสอนใหช้ดัเจนและใหเ้พื่อนผูเ้รียนดาํเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้น 

            4. สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกวา่เพื่อนผูเ้รียนเขา้ใจดีแลว้ จึงสอนขั้นต่อไป 

            5. ฝึกใหเ้พื่อนผูส้อนเขา้ใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผูเ้รียนดว้ยวา่ พฤติกรรมใดแสดงวา่

เพื่อนผูเ้รียนไม่เขา้ใจ ทั้งน้ีจะไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง 

            6. เพื่อนผูส้อนควรบนัทึกความกา้วหนา้ในการเรียนของเพื่อนผูเ้รียนตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ี

กาํหนดไว ้

            7. ครูผูดู้แลรับผดิชอบจะตอ้งติดตามผลการสอนของเพื่อนผูส้อนและการเรียนของเพื่อนผูเ้รียนดว้ย

วา่ดาํเนินการไปในลกัษณะใด มีปัญหาหรือไม่ 

            8. ครูใหแ้รงเสริมแก่ทั้ง 2 คนอยา่งสมํ่าเสมอ 

            9. ช่วงเวลาในการให้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ควรใชเ้วลานานเกินไป งานวจิยัระบุวา่ระยะเวลาท่ีมี

ประสิทธิภาพในการใหเ้พื่อนช่วยเพื่อนในระดบัชั้นประถมศึกษาอยูร่ะหวา่ง 15-30นาที 

            10. เพื่อนผูส้อนมีการยกตวัอยา่งประกอบการสอน จึงจะช่วยใหเ้พื่อนผูเ้รียนเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้

ยิง่ข้ึน 

 3. การวดัและประเมินผล 

  3.1 ความหมายของการวัดผลและประเมินผล (Measurement) คือการกาํหนด

ตวัเลขใหก้บัวตัถุ ส่ิงของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ หรืออาจใชเ้คร่ืองมือไปวดั

เพื่อให้ไดต้วัเลขแทนคุณลกัษณะต่าง ๆ เช่น ใชไ้มบ้รรทดัวดัความกวา้งของหนงัสือได ้3.5 น้ิว ใช้

เคร่ืองชัง่วดันํ้าหนกัของเน้ือหมูได ้0.5 กิโลกรัม ใชแ้บบทดสอบวดัความรอบรู้ในวิชาภาษาไทยของ

เด็กชายแดงได ้42 คะแนน เป็นตน้ 

การวดัผลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1. วดัทางตรง วดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการโดยตรง เช่น ส่วนสูง นํ้ าหนกั ฯลฯ มาตราวดัจะอยูใ่นระดบั 

Ratio Scale 

2. วดัทางออ้ม วดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการโดยตรงไม่ได ้ตอ้งวดัโดยผา่นกระบวนการทางสมอง เช่น 

วดัความรู้ วดัเจตคติ วดับุคลิกภาพ ฯลฯ มาตราวดัจะอยูใ่นระดบั Interval Scale 



 
 

การวดัทางออ้มแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 

2.1 ดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วดัเชาวน์ปัญญา วดัความ

ถนดัทางการเรียน วดัความคิดสร้างสรรค ์ฯลฯ 

2.2 ดา้นความรู้สึก (Affective Domain) เช่น วดัความสนใจ วดัเจตคติ วดับุคลิกภาพ วดัความวิตก

กงัวล วดัจริยธรรม ฯลฯ 

2.3 ดา้นทกัษะกลไก (Psychomotor Domain) เช่น การเคล่ือนไหว การปฏิบติัโดยใชเ้คร่ืองมือ ฯลฯ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนําเอาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการวดัรวมกับการใช้

วิจารณญาณของผูป้ระเมินมาใช้ในการตดัสินใจ โดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ เพื่อให้ไดผ้ลเป็น

อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เน้ือหมูช้ินน้ีหนกั 0.5 กิโลกรัมเป็นเน้ือหมูช้ินท่ีเบาท่ีสุดในร้าน (เปรียบเทียบ

กนัภายในกลุ่ม) เด็กชายแดงไดค้ะแนนวิชาภาษาไทย 42 คะแนนซ่ึงไม่ถึง 50 คะแนนถือวา่สอบไม่

ผา่น (ใชเ้กณฑท่ี์ครูสร้างข้ึน) เป็นตน้ 

การประเมินผลแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท การประเมินแบบอิงกลุ่มและการประเมินแบบอิงเกณฑ ์

1. การประเมินแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไดท้าํแบบทดสอบเดียวกนัหรือไดท้าํงานอยา่งเดียวกนั นัน่คือเป็นการ

ใชเ้พื่อจาํแนกหรือจดัลาํดบับุคคลในกลุ่ม การประเมินแบบน้ีมกัใชก้บัการ การประเมินเพื่อคดัเลือก

เขา้ศึกษาต่อ หรือการสอบชิงทุนต่าง ๆ 

2. การประเมินแบบอิงเกณฑ ์เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงกบัเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้เช่น การประเมินระหวา่งการเรียนการสอนว่า

ผูเ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีไดก้าํหนดไวห้รือไม่ 

ข้อแตกต่างระหว่างการประเมินผลแบบองิกลุ่มและองิเกณฑ์ 

การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม 

1. เป็นการเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดก้บัคะแนนของคนอ่ืน ๆ 

2. นิยมใชใ้นการสอบแข่งขนั 

3. คะแนนจะถูกนาํเสนอในรูปของร้อยละหรือคะแนนมาตรฐาน 

4. ใชแ้บบทดสอบเดียวกนัทาํหรับผูเ้รียนทั้งกลุ่มหรืออาจใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน เพื่อใหส้ามารถ

เปรียบเทียบกนัได ้

5. แบบทดสอบมีความยากง่ายพอเหมาะ มีอาํนาจจาํแนกสูง 

6. เนน้ความเท่ียงตรงทุกชนิด 

การประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

1. เป็นการเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดก้บัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้



 
 

2. สาํหรับการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนหรือเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

3. คะแนนจะถูกนาํเสนอในรูปของผา่น-ไม่ผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

4. ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ๆ จึงไม่จาํเป็นตอ้งใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัผูเ้รียนทั้งชั้น 

5. ไม่เนน้ความยากง่าย แต่อาํนาจจาํแนกควรมีพอเหมาะ 

6. เนน้ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

 3.2 วธีิการจัดทาํแบบทดสอบ 

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545 : 96) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบท่ีใชว้ดั

ความรู้ ทกัษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่บรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค์ท่ี

กาํหนดไวเ้พียงใด 

         สิริพร ทิพยค์ง (2545 : 193) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงชุดคาํถามท่ีมุ่ง

วดัพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนวา่มีความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพดา้นสมองดา้นต่างๆ ในเร่ืองท่ีเรียนรู้

ไปแลว้มากนอ้ยเพียงใด 

          สมพร เช้ือพนัธ์ (2547 : 59) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ

หรือชุดของขอ้สอบท่ีใชว้ดัความสาํเร็จหรือความสามารถในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเป็นผล

มาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวา่ผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไวเ้พียงใด 

          แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเภทท่ีครูสร้างมีหลายแบบ แต่ท่ีนิยมใชมี้ 6 แบบดงัน้ี 

               1. ขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง (Subjective or Essey test) เป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะคาํถาม แลว้ให้

นกัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนขอ้คิดเห็นของแต่ละคน 

               2.  ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ (True-false test) คือขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือกแต่ตวัเลือก

ดงักล่าวเป็นแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั-ต่างกนั 

เป็นตน้ 

               3.  ขอ้สอบแบบเติมคาํ (Completion test) เป็นขอ้สอบท่ีประกอบดว้ยประโยค หรือขอ้ความท่ียงัไม่

สมบูรณ์แลว้ใหต้อบเติมคาํหรือประโยค หรือขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไวน้ั้นเพื่อให้มีใจความสมบูรณ์

และถูกตอ้ง 

               4.  ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เป็นขอ้สอบท่ีคลา้ยกบัขอ้สอบ แบบเติมคาํ แต่

แตกต่างกนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้นๆเขียนเป็นประโยคคาํถามสมบูรณ์ (ขอ้สอบเติมคาํเป็นประโยคหรือ

ขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์)  แลว้ใหผู้ต้อบเขียนตอบ คาํตอบท่ีตอ้งการจะสั้นและกะทดัรัดไดใ้จความสมบูรณ์

ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 

               5. ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching test) เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีค่าหรือขอ้ความ



 
 

แยกออกจากกนัเป็น 2 ดแลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่วา่แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึงจะคู่กบัคาํหรือขอ้ความใดในอีก

ชุดหน่ึงซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูอ้อกขอ้สอบกาํหนดไว ้

               6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) คาํถามแบบเลือกตอบโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 

ตอน คือ ตอนนาํหรือคาํถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีเป็น

คาํตอบถูกและตวัเลือกลวง ปกติจะมีคาํถามท่ีกาํหนดใหพ้ิจารณา แลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียง

ตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอ่ืนๆและคาํถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใชต้วัเลือกท่ีใกลเ้คียงกนั 

              ดงันั้นในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงเป็นวธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ซ่ึงมีการสร้างแบบทดสอบหลากหลายไดแ้ก่ ขอ้สอบอตันยัหรือความเรียงขอ้สอบแบบกาถูกกา

ผดิ ขอ้สอบแบบเติมคาํ ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ ขอ้สอบแบบจบัคู่ และขอ้สอบแบบเลือกตอบ ในการวจิยัคร้ัง

น้ีผูว้จิยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบเน่ืองจากเป็นแบบทดสอบท่ีสามารถวดั

พฤติกรรมทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการนาํไปใช ้ดา้นการวเิคราะห์ ดา้นการ

สังเคราะห์และดา้นการประเมินค่า 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วจ้อง 

ชีวนั บุญตัน๋ (2546) ท าการศึกษาเร่ือง การใชก้ลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความ

เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความเขา้ใจ

ในการอ่านภาษาองักฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชก้ลวิธีการเรียนแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีความเขา้ใจในการ

อ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลองสูงกว่าการทดลอง และ นกัเรียนท่ีใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

มองเห็นคุณค่าในตนเองหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองสุจิตรา อมรสุวรรณ (2548) ท าการศึกษา

เร่ือง การพฒันาคุณลกัษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช.2 ท่ีเป็นผูเ้รียน

เก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคุณลกัษณะการเห็น

คุณค่าในตนเอง(Self - Esteem) ของผูเ้รียนระดบัชั้น ปวช.2 ท่ีเป็นผูเ้รียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องาน

อาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน และมีเป้าหมายว่า ผูเ้รียนจะมีคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง(Self- 

Esteem) เพิ่มข้ึนประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาํพูน อาํเภอแม่ทาจงัหวดัลาํพูน ท่ีเป็นผูเ้รียนเก่ง

จาํนวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน, ใบงานประกอบ

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน, แบบประเมินผลงานผูเ้รียน และแบบวดัคุณลกัษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง(Self - 

Esteem) ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้วิเคราะห์โดยใชค้่ามชัฌิชเลขคณิต ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการเรียนโดยใชโ้ดย

วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้รียนเก่งทุกคนมีค่าสูงข้ึน แสดงให้เห็นวา่ การเรียน

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถพฒันาคุณลกัษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self -Esteem) ของผูเ้รียนระดบัชั้น

ปวช.2 ท่ีเป็นผู ้เ รียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพให้เพิ่มข้ึนได้จริงนพดล คําเรียง (2549) 

ทาํการศึกษาเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของ



 
 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนอู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา

วธีิการเรียนของนกัเรียนให ้

 

บทที่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2  ห้อง 8

ประจาํปี 2560จาํนวน 49 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช่ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 8 

ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 6 คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

     การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคาํนวณหาค่าสถิติ โดยหาค่าสถติ 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคาํนวณหาค่าสถิติ โดยหาค่าสถิติดงัน้ี 

1.ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน SD  

2.ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปร ในดา้นพฤติกรรมของผูเ้รียนและพฤติกรรมของครูผูส้อนรวมถึงอิทธิพลของกลุ่ม

เพื่อนท่ีเป็นขอ้มูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

1. แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test)  ชนิด 2 คาํตอบ คือถูกและผดิ จาํนวน 10 ขอ้ 

 2. แบบทดสอบหลงัการเรียน  (post-test) ชนิด 4 คาํตอบ คือถูกและผดิ จาํนวน 10 ขอ้ 

โดยแบ่งค่าระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี  ปานกลาง พอใชแ้ละไม่ดี ดงัน้ี 

9-10 คะแนน   หมายถึง  การเรียนอยูใ่นระดบั “ดีมาก” 

 7-8  คะแนนหมายถึง  การเรียนอยูใ่นระดบั  “ดี” 

5-6  คะแนนหมายถึง    การเรียนอยูใ่นระดบั  “ปานกลาง” 

3-4  คะแนน หมายถึง การเรียนอยูใ่นระดบั   “พอใช”้ 

1-2  คะแนน    หมายถึง การเรียนอยูใ่นระดบั   “ไม่ดี” 

  3. ใบบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงาน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. คะแนนจากแบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 

 2. คะแนนจากแบบทดสอบหลงัการเรียน (post-test) 

 3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การเขา้เรียน  การส่งงาน เป็นตน้ 

 

 



 
 

 

 

บทที่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบ

ก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลงัการเรียน  ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test)กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 6 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คะแนน pre-test 

1 5 

2 7 

3 6 

4 7 

5 5 

6 6 

 จากตารางท่ี 1  จะเห็นไดว้า่คะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตํ่า(1-3 คะแนน) 

แสดงใหเ้ห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่า 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบหลงัการเรียน(post-test) 

กลุ่มตวัอยา่ง คะแนน post-test 

1 8 

2 9 

3 9 

4 8 

5 7 



 
 

6 8 

 

ตารางค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนและการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรม

เพื่อนช่วยเพื่อน 

 N �̅� SD. T-TEST SIG. 

คะแนนก่อนเรียน 6 6.00 0.89 -7.050 .001* 

คะแนนหลงัเรียน 6 8.17 0.75 

*มีนยัยะสาํคญัทางสถิติระดบั .05 

 จากตารางพบวา่การสอนโดยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนก่อนเรียนค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.00 และ

ส่วนเบ่ียงแบนมาตาฐาน เท่ากบั 8.17 และคะแนนหลงัเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.17 และส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.75 จากการเปรียบเทียบแตกต่างกบัคา้เฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน มีค่า T-Test 

เท่ากบั -7.050 และค่า Sig เท่ากบั .001 พบว่า คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั 

สถิติระดบั DS. แสดงว่า จากการสอนกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนทาํให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่5 

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

 การสอนโดยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนก่อนเรียนค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.00 และส่วนเบ่ียงแบน

มาตาฐาน เท่ากบั 8.17 และคะแนนหลงัเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.17 และส่วนเบ่ียงมาตรฐาน เท่ากบั 0.75 จาก

การเปรียบเทียบแตกต่างกบัคา้เฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน มีค่า T-Test เท่ากบั -7.050 

และค่า Sig เท่ากบั .001 พบว่า คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั สถิติระดบั DS. 

แสดงวา่ จากการสอนกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีไม่ใส่ใจการเรียน  ไม่ตระหนกั

ถึงความสาํคญัในการศึกษาเท่าท่ีควร  ประกอบกบัมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาดึงดูดความสนใจของนกัศึกษา 

เช่น มือถือ  ไอโฟน  ไอแพด รวมถึงสังคมออนไลน์ เช่น facebook และ twitter เป็นตน้ และการสนทนาผา่น

มือถือ ทาํใหน้กัศึกษามุ่งไปท่ีส่ิงดงักล่าวมากกวา่การเรียน  โดยเห็นวา่การเรียนการสอนในชั้นเรียนสามารถ

ไปอ่านหนงัสือ และpower point ดว้ยตนเองได้  ทาํให้เรียนรู้ส่ิงท่ีผูส้อนบรรยายไม่ครบถว้นตามเน้ือหา  

ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งหาวธีิการเพื่อปรับพฤติกรรมผูเ้รียน และดึงดูดใหผู้เ้รียนสนใจมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 วิธีการสอน  ส่ือท่ีใชใ้นการสอน จาํเป็นตอ้งนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียนเขา้

มาใช้ดว้ย เช่น การจดัทาํหน้าเพจกรุ๊ปใน facebook เพื่อใช้สําหรับการนาํเสนอบทความ ข่าวสารดา้นการ

ส่งเสริมการขาย รวมทั้งการตั้งประเด็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

เป็นตน้ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ช่ือ...............................................นามสกุล..........................................เลขที.่............... 

ข้อสอบ  วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกจิและบริการ        เวลา 1.00 ช่ัวโมง     

1. วทิยาศาสตร์  หมายถึง

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

2. จงอธิบายความหมายของ จุลินทรีย์

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. จงอธิบาย  ประเภทของจุลนิทรีย์

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. จงอธิบาย ประโยชน์และโทษ ของจุลนิทรีย์

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. จงอธิบาย ส่วนประกอบหลกั ในการทาํแป้งลูกหมาก

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 



 
 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

6. จงอธิบาย ข้ันตอนการทาํลูกแป้งข้าวหมากมาโดยละเอียด

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

7. จงอธิบาย  ข้ันตอนการนําลูกแป้งข้าวหมากมาทาํข้าวหมากมาโดยละเอยีด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

8. จงอธิบายประโยชน์ ของการแปรรูปข้าวเหนียวให้เป็นข้าวหมาก

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................................ 

9. จงบอกวธีิการเกบ็ลูกแป้งข้าวหมากอย่างถูกวธีิ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

10. จงบอกคุณค่า ภูมิปัญญาไทย ในการแปรรูปอาหาร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 



 
 

 

บรรณานุกรม 

ขวญัเฉลิม ตนัประเสริฐ.(2553).การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน[online] สืบคน้เม่ือ 10 ตุลาคม 2554 

           จากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/395511 

สุรกิจ  วงศค์าํปิน.(2552).พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจท่ีลงทะเบียนเรียนใน 

 รายวชิา 52-207 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2551 [online]สืบคน้เม่ือ 

          5 กนัยายน 2554 จาก2ww.ba.northcm.ac.th/acca.pdf  

อารยา อินทร์จนัทร์.(2548).การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผดิชอบของนกัศึกษาชั้น ปวส. 2 

         แผนกวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ [Online] สืบคน้เม่ือ  

         5 กนัยายน 2554 จาก http://cdn.learners.in.th/assets/ media/files/000/060/877/  

original_CAR4.pdf?1285552221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/395511
http://cdn.learners.in.th/assets/
http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/060/877/original_CAR4.pdf?1285552221


 
 

ประวตัผู้ิเขียน 

ช่ือ ช่ือสกุล          นายตะวนั อ่อนนอ้ม 

วนั เดือน ปีเกิด    10 มกราคม 2517 

สถานท่ีเกิด          สถานท่ีเกิดจงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา        สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยาสูบวทิยานุเคราะห์ 

สาํเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรการศึกษาสูง (ป.ก.ศ) วทิยาพละศึกษาจงัหวดั 

สุพรรณบุรี พ.ศ.2538 สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วทิยาลยัพละศึกษา 

จงัหวดัสุพรรณบุรี  

ตาํแหน่งหนา้ท่ี   ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกักิจการนกัศึกษา ผูก้าํกบันกัศึกษาวชิาทหาร ของวทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์าณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ช่ือเร่ืองวจัิย 

 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง จุลนิทรีย์ในอาหาร ด้วยกจิกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่2 ในรายวชิา วทิยาศาสตร์เพือ่อชชีพธุรกจิและบริการ 

 

 

 

จัดทาํโดย 

นาย ตะวนั อ่อนน้อม 

อาจารย์สาขาพืน้ฐานทัว่ไป 

 

งานวจัิยฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พาณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 
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