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บทคัดยอ 

ชื่อผลงานวิจัย                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน                                                     

รายวิชา ศิลปะการขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ชื่อผูวิจัย                            อาจารยวิไลวรรณ  ศรีจันทรอโนทัย    

 ตําแหนงผูวิจัย                   อาจารยผูสอน สาขาปฏิบัติสํานักงาน  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ประเภทงานวิจัย                วิจัยในชั้นเรียน 

ปการศึกษา    2562  

   การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียน

และหลังการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น           

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาในคร้ังน้ีเปนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3  หอง ปวช. 3/4  

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการจํานวน 39 คน การวิจัย

คร้ังน้ีผูวิจัยใชแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก การหาคาสถิติพื้นฐาน คือ    รอยละ คาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาคา 

Paired Samples t-test 

           ผลการวิจัยพบวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อน ชวยเพื่อนของนักเรียน 

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน (𝐱� = 6.13, S.D = 1.52) สูงกวากอนเรียน                    

(𝐱� = 12.28, S.D = 2.07) 
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กิตติกรรมประกาศ 

จากการทํางานวิจัยน้ี ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ ดร. สมศักด  รุงเรือง ที่ใหโอกาสใน

การทําวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี ขอขอบคุณ อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล  ที่ไดใหความ

ชวยเหลือกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชน  จนการจัดทํางานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําวิจัยในคร้ังน้ี  รวมทั้งนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 รอบเชา  ที่ใหความรวมมือในการจัดทําแบบทดสอบเปน

อยางดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

พระราชบัญญัติ 1การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

หมวด 4  แนวการจัดการศึกษามาตรา  22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24  การจัด

กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปน้ี 

1.  จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง  

     ความแตกตางระหวางบุคคล  

2.  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ  

     ปองกันและแกไขปญหา  

3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน รัก 

     การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้ง  

     ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  

5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ 

     สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึง  

     ของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน  

      และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

6.  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา  

      ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกชนเปดสอนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาพณิชยการและ

บริหารธุรกิจ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีวิสัยทัศน (VISION) เปนองคกรการเรียนรูที่มีคุณภาพเพื่อ

สรางคนใหมีศักยภาพสูงสุด มีความรูที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่ตนศึกษาอยูใหมีสมรรถนะสูง

เปนแบบสากล มีความรู  คูคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม และดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

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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      ผูวิจัยไดสังเกตจากการเรียนการสอนพบวานักเรียน นักศึกษามีความแตกตางระหวาง

บุคคลคอนขางมาก จากการที่ครูผูสอนไดถายทอดความรูใหกับนักเรียน นักศึกษาในชั้นเรียนแลว               

ไดประเมินผลการเรียน การสอนโดยการมอบหมายใหทําแบบทดสอบและแบบฝกหัดพบวา

นักเรียน นักศึกษา บางคนไมสามารถทําแบบทดสอบ แบบฝกหัดและทําขอสอบผานตามเกณฑที่

กําหนด ซึ่งปญหาดังกลาวน้ันเกิดจากการที่นักเรียนนักศึกษาบางคนมีทักษะการเรียนรูไดชาและมี

ความสามารถในการเรียนรูที่ไมเทากันจึงไดหาวิธีการจูงใจใหนักเรียน นักศึกษา ใหมีความสนใจ

และกระตุนใหนักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือรน มากยิ่งขึ้น  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนน้ันเปนวิธีการที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนไดโดยใหเพื่อนไดมีบทบาทสําคัญใน

การเรียน การสอนเพราะเพื่อนมีอิทธิพลในการสรางแรงจูงใจและความสนใจที่จะเกิดการเรียนรู 

     จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจวิธีการที่จะนํามาแกไขปญหาในการเรียน             

การสอนที่จะทําใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนประสบความสําเร็จและ สัมฤทธิ์ผล คือวิธีการ

เรียนที่เรียกวาการเรียนรูรวมกันแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเกิดการ เรียนรูและ

พัฒนาจึงไดนํากิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะ

การเรียน การสอนโดยวิธีการดังกลาวจะชวยแกปญหาและพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน นักศึกษาและเปนการสรางความสัมพันธที่ดีในชั้นเรียนทั้งสรางความภาคภูมิใจใหกับ

นักเรียน นักศึกษาที่ไดชวยเหลือบุคคลอ่ืนและชวยใหบรรยากาศในการเรียน การสอน มีความ

กระตือรือรนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาความรูในทางดานอ่ืน ๆ  ดังน้ันผูวิจัยจึง

เลือกใชวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  โดยมุงหวังใหนักเรียน  นักศึกษา มีความรูความเขาใจ           

ในเน้ือหารายวิชาที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อนชวย

เพื่อนของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา

2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาในคร้ังน้ีเปนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นปที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิ ทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในคร้ังน้ีเปนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 3  หอง ปวช. 3/4  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

จํานวน 39 คน 
 

2.  ขอบเขตดานเน้ือหา 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาของการวิจัยดังน้ี 

เน้ือหารายวิชาศิลปะการขาย  รหัส  2202- 2001 ตามหลักสูตรของ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช  2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยมีคําอธิบายรายวิชา  ศึกษาเกี่ยวกับ 

ความรูหลักศิลปะการขาย  ทฤษฎีเกี่ยวกับการขายและกระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการขาย            

การวางแผนการขาย  การเขียนคําพูดขายและเทคนิคการเสนอขาย  เอกสารที่ใชในงานขาย           

การจัดการขอรองเรียนของลูกคา  การประเมินผลและการรายงานการขาย 
 

3.  ระยะเวลาในการทําวิจัย 

ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีใชเวลาศึกษาระหวางเดือนมิถุนายน 2562  ถึงเดือน ตุลาคม 2562 
 

4.  พื้นท่ีในการเก็บขอมูล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 280  ถนนสรรพาวุธ   แขวงบางนา   เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260  

ตัวแปรในการการวิจัย 

1.  ตัวแปรตน (Independent Variable)  คือ  การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะการขาย     

ของชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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สมมุติฐานการวิจัย 

          นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการในรายวิชาศิลปะการขายมีผลคะแนนหลังจากจัดการเรียนรู

แบบเพื่อนชวยเพื่อนมากกวาคะแนนกอนเรียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  สถานศึกษา หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.  นักเรียน นักศึกษา  หมายถึง นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  3 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

3.  การสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยแบงเปนกลุมโดย           

แตละกลุมมี นักเรียน นักศึกษาคละความสามารถเกง ปานกลางและออน โดยครูเปนผูแบงกลุมให

นักศึกษาเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในขณะทําการเรียนการสอน 

4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนและ มีความรู ความเขาใจเน้ือหารายวิชา

ศิลปะการขายมากขึ้น 

2.  นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดในรายวิชาศิลปการขาย 

3.  เพื่อใหครูผูสอนทราบถึงรูปแบบและวิธีการการสอนที่ชวยให นักเรียน นักศึกษามีความ

เขาใจ และมีความสุขในการเรียนยิ่งขึ้นและเพื่อนําไป ปรับปรุง พัฒนาการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 

ตัวแปรตน 

การเรียนการสอน 

แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 

 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชา ศิลปะการขาย 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนใน

รายวิชา ศิลปะการขาย  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่.3 หอง ปวช. 3/4 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการในคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัย ที่เกี่ยวของเพื่อเปน

แนวทางในการวิจัยดังน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Peer Assist 

        1.1  ความหมายการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

        1.2  ทฤษฎีการเรียนรู 

        1.3  วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer-Assisted Learning Strategies) 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  ความหมายและวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

               กิจกรรมวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนแนวคิดที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาส

เรียนรูไดดวยตนเองเปนการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสูนักเรียนนับวาเปนวิธีการสอนที่ยึด

นักเรียนเปนศูนยกลาง  

2.  ทฤษฎีการเรียนรู 

 กฎการเรียนรู (Law of Learning) Thorndike ไดสรุปกฎของการเรียนรูเปน  2  กฎใหญ ๆ

ดังตอไปน้ี  (เติมศักด์ิคทวณิช 2547, หนา 183-187) 

  2.1  กฎการเรียนรูหลัก 3 กฎ  (Three Major Laws of Learning) ไดแก 

                       2.1.1  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness)  พฤติกรรมการเรียนรูจะเกิดขึ้นได ถา

บุคคลน้ันมีความพรอมทางรางกายและความพรอมทางจิตใจซึ่งหมายถึงความพึงพอใจที่จะเรียนรู

ในสิ่งน้ัน ๆ กฎแหงความพรอมยังสามารถแบงเปนกฎยอยไดดังน้ี 

          2.1.2  เมื่อบุคคลมีความพรอมจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรูถาไดกระทําหรือเรียนรู

ตามความตองการบุคคลน้ันจะเกิดความพึงพอใจจนทําใหเกิดการเรียนรูขึ้น 

          2.1.3  เมื่อบุคคลมีความพรอมจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรูถาไมไดกระทําหรือ

เรียนรูตามความตองการบุคคลน้ันจะเกิดความไมพอใจไมสบายใจและหงุดหงิดใจ 
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           2.1.4  เมื่อบุคคลไมพรอมจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรูถาถูกบังคับใหกระทําหรือ

เรียนรูจะทําใหเกิดความคับของใจไมสบายใจเครียดและเกิดความไมพอใจขึ้นได 

             2.2   กฎแหงการฝกหัด  (Law of Exercise)  เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวควรไดรับการ

ฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ อยูเสมอ ๆ เพื่อสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง

ใหแนนแฟนมั่นคงยิ่งขึ้นกฎน้ีแยกเปน 2  กฎยอยดังน้ี 

                      2.2.1  กฎแหงการใช  (Law of Use)  หมายความวาพฤติกรรมการเรียนรู 

ใด ๆ ก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแลวไดรับการกระทําซ้ํา ๆ อยูเร่ือย ๆ จะเกิดความชํานาญและเปนความเคย

ชินพฤติกรรมน้ันจะคงทนเปนระยะเวลายาวนานยิ่งฝกมากเทาใดยิ่งถูกตองมากขึ้นเทากัน 

                      2.2.2  กฎแหงการไมไดใช  (Law of Disuse)  พฤติกรรมการเรียนรูใด ๆ ก็ตามที่

เกิดขึ้นแลวมีการเวนระยะเวลานานและขาดการฝกฝนพฤติกรรมเหลาน้ันจะลดประสิทธิภาพลง

เร่ือย ๆ และมีแนวโนมที่พฤติกรรมการเรียนรูน้ันจะคอย ๆ เลือนหายไปไดในที่สุด 

             2.3  กฎแหงผลการตอบสนอง (Law of Effect)  กฎน้ีมีใจความสําคัญที่วาพฤติกรรมใดก็

ตามเมื่อแสดงการตอบสนองแลวไดรับความสุขความพึงพอใจและความภูมิใจรางกายจะเลือก

พฤติกรรมน้ันกลับมาตอบสนองอีกคร้ังเมื่อพบกับสิ่งเราหรือสถานการณเดิมแตถาพฤติกรรมใดก็

ตามที่แสดงการตอบสนองแลวไดรับความทุกขความไมพอใจและความผิดหวังมีแนวโนมวา

พฤติกรรมน้ันจะลดการตอบสนองลงจนหายไปในที่สุด   ดังน้ันการใชกฎขอน้ีจึงควรจะเกิดขึ้น

หลังจากพฤติกรรมการเรียนรูไดเกิดขึ้นแลวหรือขณะอยูในระยะของการฝกฝนฝกหัดซึ่งจะมีผลตอ

การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองใหแนนแฟนยิ่งขึ้นพฤติกรรมการเรียนรู

ก็จะมีความมั่นคงถาวรมากขึ้นดวยกฎขอน้ีของ Thorndike ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย

โดยเฉพาะในวงการศึกษาดวยการใชการเสริมแรงแกผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูแมกระทั่ง Skinner 

เองก็นํากฎขอน้ีไปอธิบายทฤษฎีการเรียนรูของตนโดย Skinner เรียกกฎแหงผลการตอบสนองน้ีวา

เปนการเสริมแรง (Reinforcement) น่ันเอง 

2.2  กฎการเรียนรูยอย 5 กฎ (Five Subordinate Laws) เปนกฎที่สนับสนุนกฎหลัก

แบงเปน 5 กฎยอยไดแก 

        2.2.1 กฎแหงการแสดงพฤติกรรมตอบสนองหลายรูปแบบ (Multiple Responses) เมื่อ

บุคคลพบกับสิ่งเราหรือสถานการณที่เปนปญหาบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลาย

รูปแบบและจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองไปเร่ือย ๆ จนกวาจะพบพฤติกรรมที่สามารถแกปญหาได

ถูกตองพฤติกรรมตอบสนองจึงจะยุติลงจากน้ันบุคคลจะคอย ๆ ลดพฤติกรรมตอบสนองอ่ืนๆ

จนกระทั่งเหลือวิธีที่ถูกตองที่สามารถแกปญหาไดดีที่สุดเพียงวิธีเดียวและเลือกวิธีการแกปญหาน้ัน

ตลอดไปกับสถานการณน้ัน ๆ 
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                      2.2.2  กฎแหงการเตรียมพรอมหรือทัศนคติ (Set of Attitude) Thorndike เชื่อวาการที่

บุคคลจะสามารถเรียนรูสิ่งใด ๆไดดีน้ันจะตองเกิดความพรอมหรือมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งน้ันเสียกอน

จึงจะทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดงายและประสบความสําเร็จไดเปนอยางดีมากกวาบุคคลที่ขาดความ

พรอมหรือมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งที่จะเรียนรู 

      2.2.3  กฎการเลือกพฤติกรรมตอบสนอง (Law of Partial Activity) เมื่อบุคคลเผชิญกับ

สิ่งเราหรือพฤติกรรมที่เปนปญหาบุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดเพื่อ

ใชในการตอบสนองสถานการณน้ันและเมื่อคนพบพฤติกรรมตอบสนองที่แกปญหาไดแลวก็จะ

หยุดพฤติกรรมลองผิดลองถูกโดยหันไปเลือกพฤติกรรมที่ไดลองกระทําไปแลวจนกระทั่งคนพบวิธี

ที่ดีที่สุดในการแกปญหาไดแทจริงบางคร้ังถาวิธีการแกปญหาที่ถูกตองน้ันมีหลายวิธีบุคคลก็จะ

เลือกวิธีที่สะดวกและเสียเวลานอยที่สุดในการแกปญหาน้ัน ๆ เชน ถาผูเรียนไดพบวิธีแกปญหา

โจทยคณิตศาสตรขอหน่ึงไดหลายวิธีผูเรียนน้ันจะเลือกวิธีที่งายที่สุดในการแกปญหาโจทยขอน้ัน 

       2.2.4  กฎแหงการตอบสนองโดยอาศัยประสบการณที่มีความคลายคลึงหรือเกี่ยวของ

กัน (Law of Response Analogy)  เมื่อบุคคลประสบกับสถานการณที่เปนปญหาขึ้นบุคคลน้ันมี

แนวโนมที่จะนําเอาประสบการณจากการแกปญหาในอดีตที่มีความคลายคลึงใกลเคียงหรือ

เกี่ยวของกันมาใชในการแกปญหากับสถานการณที่เปนปญหาใหมแตอาจไมใชเปนการแสดง

พฤติกรรมใหมทั้งหมด  ดังน้ันในการเรียนรูเร่ืองใด ๆ ก็ตามถาเปนเร่ืองที่มีความคลายคลึงกับเร่ืองที่

เคยเรียนรูมาแลวผูเรียนจะเรียนรูไดดีและเร็วกวาเร่ืองที่ยังไมเคยเรียนรูมาเลย 

        2.2.5  กฎแหงการถายโยงจากสิ่งเราเกาไปสิ่งเราใหม  (Law of AssociationShifting) 

บุคคลจะเกิดการเรียนรูไดงายและเร็วขึ้นถาบุคคลน้ันมองเห็นสิ่งเราใหมและสิ่งเราที่เคยประสบมี

ความสัมพันธกันจะทําใหการเรียนรูสิ่งเราใหมกระทําไดงายขึ้นเน่ืองจากผูเรียนจะเกิดการเชื่อมโยง

สิ่งเราเกาและสิ่งเราใหมเขาดวยกันทําใหมองเห็นทางในการแกปญหาไดรวดเร็วขึ้น 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวาการเรียนรูเกิดจากการสรางความสัมพันธบางอยาง

ระหวางสิ่งเรา (Stimulus) กับพฤติกรรมการตอบสนอง (Response) ในระยะเวลาพอสมควร

กลาวคือเมื่อมีสถานการณหรือสิ่งที่เปนปญหาเกิดขึ้นรางกายจะเกิดความพยายามที่จะแกปญหาน้ัน

โดยแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลาย ๆ รูปแบบในลักษณะแบบลองผิดลองถูก (Trial and 

Error) จนกวาจะพบวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุด ในการแกปญหาซึ่งรางกายจะเลือกพฤติกรรม

ตอบสนองที่พอใจที่สุดน้ันไวเพียงวิธีเดียวและจะนําพฤติกรรมตอบสนองดังกลาวไปเชื่อมโยงกับ

สิ่งเราหรือปญหาน้ันทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นวาถามีสิ่งเราหรือปญหาน้ันทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นวาถา

มีสิ่งเราหรือปญหาเชนน้ีอีกจะแสดงพฤติกรรมอบสนองเชนไรสิ่งสําคัญในการเรียนรูที่ Thorndike
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ใหความสําคัญอยางมากไดแกแรงเสริม (Reinforcement)  คือความพึงพอใจที่รางกายไดรับเพราะจะ

ทําใหการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับพฤติกรรมตอบสนองมีความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Peer Assist 

Peer Assist หรือทีมผูชวย เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการจัดการความรูกอนลงมือทํา

กิจกรรม (Learning before Doing) ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นคร้ังแรกที่บริษัท BP-Amoco ซึ่งเปนบริษัท

นํ้ามันยักษใหญของประเทศอังกฤษ โดยการสรางใหเกิดกลไกการเรียนรูประสบการณผูอ่ืนซึ่งเปน 

“เพื่อนรวมอุดมการณหรือรวมอาชีพ (Peers) กอนที่จะเร่ิมหรือดําเนินกิจกรรมใดๆ 

Peer Assist เปนเคร่ืองมือยางหน่ึงที่ชวยในการขับเคลื่อนการจัดการความรูโดยอาศัย “คน” 

เปนธงนํา(People Driven)ผานการสรางเครือขายเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันกอนทํา

กิจกรรมหรืองานใดๆซึ่งการทํา Peer Assist จะชวยเปลี่ยนความรูที่มีอยูในตัวบุคคล(Tacit 

Knowledge)ใหกลายมาเปนความรูถายทอดได (Explicit Knowledge) และความรูที่ไดจากการรวม

วงแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อผานการใชงานจริงก็จะกลายเปนความรูในตัวบุคคลที่เพิ่มจํานวน “ผูรู” 

มากยิ่งขึ้นและเมื่อยิ่ง “รู” กอน “ทํา” มากขึ้นก็จะชวยใหโอกาสในการทําผิดพลาดมีนอยลงสงผลให

ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น การทํา Peer Assist เปนการเปดมุมมองความคิดที่

หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมที่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณที่

แตกตางกันทําใหเราไมมองอะไรดานเดียวหรือมองแคบเปนกบในกะลาเพราะทีมผูชวยอาจทําให

เราเห็นมุมมองอ่ืนๆ ที่เราไมเคยนึกมากอนแตทายสุดแลวทั้งทีมของเราและทีมผูชวยก็จะได

แลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่งใหมๆรวมกันเพิ่มเติม (สาโรจน  เกษมสุขโชติกุล ) 

จากแนวคิด ทฤษฎี Peer Assist ดังกลาว นํามาประยุกตใชในดานการศึกษาจะเรียกวิธีการ

แบบ Peer Assist วาวิธี “เพื่อนชวยเพื่อน” ซึ่งเราสามารถแบงประเภทของเพื่อนชวยเพื่อนได           

3 ประเภท ดังน้ี 

1.  การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนการสอนแบบใหผูเรียนชวยสอนกันเองโดยใหผูเรียน

ทกคนเปนผูมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูเรียนที่มีความสามารถ

จะจดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อกระตุนเพื่อนผูสอนจะมีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาทักษะ

ความสามารถของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ ออกแบบกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผู เรียนใชความรู 

ความสามารถอยางเต็มที่ มีความสุขกาย สุขใจ พรอมที่จะใหความรวมมือชวยเหลือเพื่อนอยางเต็ม

ใจและควรสรางแรงจูงใจเพื่อนนักเรียนที่ชวยสอนใหไดรับผลตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 

2.  การใหคําปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อน  คือ การใหความชวยเหลือทางดานจิตใจและเปน

รากฐานสําคัญในการสนับสนุนผูรับคําปรึกษาใหดําเนินชีวิตอยางอิสระโดยปฏิสัมพันธที่จะ “ให”  

และ “รับ” ความชวยเหลือเทาเทียมกันอยางเพื่อนไดมาฟงความรูสึกและเลาเร่ืองราวของตนเอง เพื่อ
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สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ใหมีความเขมแข็ง สามารถดํารงชีวิต

ไดอยางอิสระขอตกลงหรือสัญญาในการใหคําปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีขอที่ควรปฏิบัติ

ทั้งหมด 4 ขอ ดังน้ี 

2.1.  แบงเวลาโดยเทาเทียมกัน 

2.2.  รักษาความลับเปนสวนตัว 

2.3  .ไมปฏิเสธ ไมตําหนิ 

2.4  .ไมใหคําแนะนําไมชี้ทางแกไข 

3.  กลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนคูหรือกลุม

ยอย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปน

ผูสอนและผูเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียน ครูผูสอนมีบทบาทหนาที่เปน

เพียงผูใหคําแนะนําและจัดกิจกกรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนรูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนนักการศึกษาหลายทานไดประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากกลวิธีการเรียนรูแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนไวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1.  การสอนโดยเพื่อนรวมชั้น (Classwide - Peer Tutoring) เปนการสอนที่เปด

โอกาสใหผูเรียนจับคูกันมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนทั้งสองสลับบทบาททั้งเปน

นักเรียนผูสอนที่คอยถายทอดความรูใหแกนักเรียนผูเรียน และนักเรียนผูเรียนซึ่งเปนผูที่ไดรับการสอน 

3.2.  การสอนโดยเพื่อนตางระดับชั้น (Cross - Age Peer Tutoring) เปนการสอนที่มีการ

จับคูระหวางผูเรียนที่มีระดับอายุแตกตางกัน โดยใหผูเรียนที่มีระดับอายุสูงกวาทําหนาที่เปนผูสอนและ

ใหความรู ซึ่งผูเรียนทั้งสองไมจําเปนตองมีความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันมาก 

3.3.  การสอนโดยการจับคู (One - to - One Tutoring) เปนการสอนที่ใหผูเรียนที่มี

ความสามารถทางการเรียนสูงกวาจับคูกับผูเรียนที่มีการเรียนตํ่ากวาดวยความสมัครใจของตนเอง แลวทํา

หนาที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความสามารถความถนัดและมีทักษะที่ดี 

3.4.  การสอนโดยบุคคลทางบาน (Home - Based Tutoring) เปนการสอนที่ใหบุคคลที่

บานของผูเรียนมีสวนรวมในการสอนใหความชวยเหลือในการพัฒนาความรูความสามารถแกบุตรหลาน

ของตนระหวางที่อยูที่บาน 
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4. วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer-Assisted Learning Strategies) 

4.1  ความหมายกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

กิจกรรมกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนแนวความคิดที่เปดโอกาสใหนักเรียนมี

โอกาสเรียนรูดวยตนเองเปนการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสูนักเรียนนับวาเปนวิธีการสอน

ที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและไดมีผูกลาวถึงความหมายไวดังน้ี 

ชูศรี วงศรัตนะและคณะ (อางใน ประนอม  ดอนแกว. 2550, หนา 12) กลาววาการเรียนรู

แบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer -Assisted Learning) เปนการเรียนรูโดยใหนักเรียนชวยเพื่อนซึ่งกันและ

กันแทนที่ครูจะเปนผูสอนโดยตรงเปนการสอนกันตัวตอตัวที่เพื่อนอาจชวยเหลือแนะนําเพื่อน

โดยตรงหรือใชสื่อการเรียนรูอ่ืนมาประกอบเชนแบบฝกหนังสือเรียนเลมเล็กบทเรียนสําเร็จรูปวีดี

ทัศนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนซึ่งมีลักษณะเปนการเรียนรู

ระหวางกันถาครูผูสอนและผูเรียนคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงเรียนรูซึ่งกันและกันโดยครูเปนที่

ปรึกษาและคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา 

สุคนธ สินธพานนทและคณะ (อางใน ประนอม  ดอนแกว. 2550, หนา 12) กลาววากลวิธี

การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการสอนวิธีหน่ึงที่สืบทอดเจตนารมณของปรัชญาการศึกษา

ที่วา learning by doing ตามแนวทฤษฎีของ John Dewey โดยเนนการใหนักเรียนมีการรวมกลุมเพื่อ

การทํางานรวมกันหรือการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอนอาจกลาวไดวาการสอนแบบเพื่อน

ชวยสอนน้ันเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยและยังมุงใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑตํ่า

ไดรับประโยชนจากเพื่อนนักเรียนที่เกงกวาหรือมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูในเกณฑสูง 

Topping (อางใน ประนอม  ดอนแกว. 2550, หนา 13) กลาววากลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนหมายถึงการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อใหไดมาซึ่งความรูและทักษะโดยการใหความ

ชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมชั้นที่ไดจากการจับคูกันโดยผูเรียนทั้งคูชวยเหลือกันเรียนและได

เรียนรูซึ่งกันและกันโดยอาศัยการกระทําผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนโดยรับบทบาทเปนนักเรียน

ผูสอนและนักเรียนผูเรียนอีกทั้งยังเปนวิธีสอนที่ตองอาศัยการวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานอยาง

เปนระบบรวมถึงมีการฝกหัดนักเรียนผูสอนใหทําหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ 

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

หมายถึงวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนเปนคูหรือกลุมยอยโดยรวมกันทํา

กิจกรรมทุกทักษะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดชวยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธกันไดใชภาษาใน

การสื่อสารเพื่อเจรจาหาความหมายดวยตนเองครูเปนเพียงผูทําหนาที่ใหความชวยเหลือให

คําแนะนําและชวยจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใหผูเรียนรับผิดชอบกระบวนการ

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

เพื่อนชวยวาเปนวิธีสอนอีกวิธีทางเลือกหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมความรูความสามารถทาง

วิชาการ (Academic Performance) แกผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูเน่ืองจากเปนวิธีสอนที่มี

การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและสงผลใหเกิดความ

กระตือรือรนในการเรียนจากความหมายดังกลาวขางตนกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนหมายถึง

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีการจับคูระหวางผูเรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวทางกายในการเลน

วอลเลยบอลดีกวากับผูที่มีทักษะการเคลื่อนไหวทางกายในการเลนวอลเลยบอลตํ่ากวาเพื่อชวยเหลือซึ่ง

กันและกันในขณะทํากิจกรรมโดยผูเรียนที่ทําหนาที่เปนนักเรียนผูสอนซึ่งไดรับการฝกอบรมแนว

ทางการเคลื่อนไหวทางกายทักษะแตละกิจกรรมการเสริมแรงทางบวกการใหกําลังใจการใหรางวัลเพื่อ

ชวยสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนและสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรวมถึงมีการจัดทีมเพื่อ

แขงขันโดยผูเรียนแตละคูทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการเคลื่อนไหวทางกายในการเลนวอลเลยบอล

จํานวน 10 กิจกรรมผูเรียนที่ทําหนาที่เปนนักเรียนผูสอนเปนผูอธิบายและสาธิตใหกับนักเรียนผูเรียน

รวมทั้งนําฝกทักษะแตละกิจกรรมเมื่อนักเรียนผูสอนเพิ่มทักษะแตละกิจกรรมใหกับตนเองและนักเรียน

ผูเรียนเกิดการเรียนรูทักษะใหมใหกับตนเองดวยแลวผูเรียนแตละคูผลัดเปลี่ยนสลับบทบาทกันเพื่อเปด

โอกาสใหผูเรียนไดทําหนาที่เปนทั้งนักเรียนผูสอนและนักเรียนผูเรียน 

 

4.2  รูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

นักการศึกษาหลายคนไดประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากกลวิธีสอนการเรียนรูแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนไวหลากหลายรายละเอียดดังน้ี 

Miller, Barbetta and Heron (อางใน ประนอม ดอนแกว. 2550, หนา 14) ไดกลาวถึง

รูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนไวหลายรูปแบบดังน้ี 

         4.2.1 การสอนโดยเพื่อนรวมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เปนการสอนที่เปดโอกาสให

ผูเรียนทั้งสองคนที่จับคูกันมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนทั้งสองสลับบทบาทเปนทั้ง

นักเรียนผูสอนที่คอยถายทอดความรูใหแกนักเรียนผูเรียนและนักเรียนผูเรียนซึ่งเปนผูที่ไดรับการสอน 

       4.2.2 การสอนโดยเพื่อนตางระดับชั้น (Cross-Age Peer Tutoring) เปนการสอนที่มีการ

จับคูระหวางผูเรียนที่มีระดับอายุแตกตางกันโดยใหผูเรียนที่มีระดับอายุสูงกวาทําหนาที่เปนผูสอน

และใหความรูซึ่งผูเรียนทั้งสองคนไมจําเปนตองมีความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันมาก 

      4.2.3 การสอนโดยการจับคู (One-to-One Tutoring) เปนการสอนที่ใหผูเรียนที่มี

ความสามารถทางการเรียนสูงกวาเลือกจับคูกับผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตํ่ากวาดวย

ความสมัครใจของตนเองแลวทําหนาที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความสนใจมีความถนัดและมีทักษะที่ดี 
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      4.2.4  การสอนโดยบุคคลทางบาน (Home-Based Tutoring) เปนการสอนที่ใหบุคคลที่

บานของผูเรียนมีสวนรวมในการสอนใหความชวยเหลือในการพัฒนาความรูความสามารถแกบุตร

หลานของตนระหวางที่บุตรหลานอยูที่บาน 

Maheady (1994, p. 269-289) ไดรวบรวมกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนดังน้ี 

1.  การสอนโดยเพื่อนตางระดับชั้น (Cross-Age Tutoring) เปนการสอนที่มีการจับคู

ระหวางผูเรียนที่มีระดับอายุแตกตางกันโดยใหผูเรียนที่อยูในระดับชั้นสูงกวาหรือผูเรียนที่มีอายุกวา

ซึ่งอยูภายใตการดูแลและความควบคุมของครูผูสอนเปนผูรับผิดชอบชวยเหลือและถายทอดความรู

แกผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนนอยกวา 

2.  การสอนโดยการสลับบทบาท (Reverse-Role Tutoring) เปนการสอนที่ใหผูเรียนจับคู

กันทํากิจกรรมโดยเปนการจับคูระหวางผูเรียนที่มีระดับอายุมากกวาแตเปนผูที่มีความสามารถ

ทางการเรียนตํ่ากวาหรือเปนผูที่มีความบกพรองในการเรียนรูกับผูเรียนที่อายุนอยกวาแตมีระดับ

สติปญญาที่อยูในระดับปกติผูเรียนทั้งสองจะไดสลับบทบาทกันเปนทั้งนักเรียนผูสอนซึ่งเปนผูที่

ถายทอดความรูและนักเรียนผูเรียนซึ่งเปนผูที่ไดรับการสอนการสอนน้ียังเปนการสอนที่สงเสริมให

ผูเรียนเกิดความรูสึกมองเห็นคุณคาในตนเอง 

3. การสอนโดยเพื่อนรวมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เปนการสอนที่มีการจัดกิจกรรม

โดยครูแบงผูเรียนออกเปนสองทีมภายในแตละทีมมีการจับคูกันเพื่อรวมกันทํากิจกรรมผูเรียนแตละ

คูจะไดสลับบทบาทกันเปนทั้งนักเรียนผูสอนและนักเรียนผูเรียนในขณะทํากิจกรรมหากนักเรียน

ผูเรียนทําสิ่งใดไดถูกตองจะไดรับการเสริมแรงจากนักเรียนผูสอนเพื่อนเปนการสรางกําลังใจแก

นักเรียนผูเรียนและการสอนน้ียังเปนวิธีสอนที่สรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนอีกดวยเน่ืองจากมีการ

แขงขันระหวางทีมมีการประกาศทีมที่ชนะและมอบของรางวัลให 

รูปแบบการเรียน การสอน แบบเพื่อนชวยเพื่อนดังที่กลาวขางตนจะเห็นไดวารูปแบบ

วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีหลากหลายรูปแบบครูผูสอนสามารถเลือกรูปแบบวิธีการเรียนรู

ใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน นักศึกษาไดโดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนในแต

ละคนแตละระดับชั้นซึ่งในที่น้ีผูศึกษาวิจัยไดนํารูปแบบวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน สอนโดย

การวิธีการจับคู (One-to-One Tutoring) ซึ่งเปนการสอนที่ใหผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน

สูงกวาจับคูกับผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตํ่ากวาดวยความสมัครใจของตนเองอยูภายใต

การกํากับ ดูแลโดยครูผูสอนแลวทําหนาที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความถนัด ความสนใจและมีทักษะที่ดี 

4.3  หลักการใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

Bender (2002, p. 115-139) กลาวถึงหลักการใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อวาการ

ใหเพื่อนชวยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ันควรดําเนินไปตามหลักเกณฑดังน้ี 
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1.  เพื่อนผูสอนจะตองมีทักษะที่จําเปนเชนความเขาใจในจุดประสงคของการสอนจําแนก

ไดวาคําตอบที่ผิดและคําตอบที่ถูกตางกันอยางไรรูจักการใหแรงเสริมแกเพื่อนผูเรียนรูจักบันทึก

ความกาวหนาในการเรียนของเพื่อนผูเรียนและมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนผูเรียน 

2.  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจนทั้งน้ีเพื่อใหบุคคลทั้งสองชวยกันบรรลุ

เปาหมายในการเรียน 

3.  ครูเปนผูกําหนดขั้นตอนในการสอนใหชัดเจนและใหเพื่อนผูเรียนดําเนินการตาม

ขั้นตอนเหลาน้ัน 

4.  สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกวาเพื่อนผูเรียนเขาใจดีแลวจึงสอนขั้นตอไป 

5.  ฝกใหเพื่อผูสอนเขาใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผูเรียนดวยวาพฤติกรรมใด

แสดงวาเพื่อนผูเรียนไมเขาใจทั้งน้ีจะไดแกไขถูกตอง 

6.  เพื่อนผูสอนควรบันทึกความกาวหนาในการเรียนของเพื่อนผูเรียนตามจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมที่กําหนดไว 

7.  ครูผูดูแลรับผิดชอบจะตองติดตามผลการสอนของเพื่อนผูสอนและการเรียนของเพื่อน

ผูเรียนดวยวาดําเนินการไปในลักษณะใดมีปญหาหรือไม 

8.  ครูใหแรงเสริมแกทั้ง 2 คนอยางสม่ําเสมอ 

9.  ชวงเวลาในการใหเพื่อนชวยเพื่อนไมควรใชเวลานานเกินไปงานวิจัยระบุวาระยะเวลาที่

มีประสิทธิภาพในการใหเพื่อนชวยเพื่อนในระดับชั้นประถมศึกษาอยูระหวาง 15 – 30 นาที 

10. เพื่อนผูสอนมีการยกตัวอยางประกอบการสอนจึงจะชวยใหเพื่อนผูเรียนเรียนเขาใจ

เน้ือหาไดดียิ่งขึ้น 

5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึงความรูความสามารถที่เด็กไดรับการอบรมสั่งสอน จนกระทั่งเกิดเปนกระบวนความคิด

ความจําและความเขาใจในสิ่งตางๆที่ไดเรียนรูซึ่งอาจจะเกิดในหองเรียนหรือนอกหองเรียนก็ได

สุดทายครูผูสอนตองมีการประเมินผลและผลที่ไดน้ันคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา 

แบงไดเปน 2 ลักษณะดังน้ี 

1.  การทดสอบแบบอิงเกณฑหรือการวัดแบบอิงเกณฑยึดความเชื่อมั่นในเร่ืองการเรียนเพื่อ

การรอบรูกลาวคือยึดหลักการวาในการเรียนการสอนน้ันจะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนทั้งหมดหรือ

เกือบทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะที่แตกตางกันก็ตาม แตทุกคน

ไดรับการสงเสริมใหพัฒนาไปถึงขีดความสามรถสูงสุดของตน โดยอาจใชเวลาแตกตางกันในแตละ
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บุคคลดังน้ันในการทดสอบแบบอิงเกณฑจึงมีการกําหนดเกณฑขึ้นแลวนํา ผลการสอบวัดของแตละ

บุคคลเทียบกับเกณฑที่ต้ังไวโดยไมมีการนําผลไปเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆในกลุม ความสําคัญ

ของการทดสอบแบบน้ีจึงอยูที่การกําหนดเกณฑเปนสําคัญซึ่งเกณฑหมายถึงกลุมของพฤติกรรมที่

ไดกําหนดไวในแตละรายวิชาตามจุดมุงหมายของการสอน แตละบทหรือกลุมของพฤติกรรมก็ได

จุดมุงหมายของการทดสอบแบบน้ีจึงเปนการตรวจสอบดูวาใครเรียนไดถึงเกณฑและใครยังเรียนไม

ถึงเกณฑควรไดรับการปรับปรุงแกไขตอไปจากการแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนขางตนอาจจะสรุปไดวาการทดสอบแบบอิงกลุมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

ดังน้ัน การทดสอบแบบน้ีจะยึดคนเปนหลักคะแนนจะลดหลั่นกันไปตามความสามารถเฉพาะบุคคล 

สวนการทดสอบแบบอิงเกณฑจะไมคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน ยึดถือวานักเรียนที่ไดรับ

การเรียนการสอนเกือบทั้งหมดตองประสบความสําเร็จดังน้ัน แบบทดสอบชนิดน้ีจึงมีการกําหนด

เกณฑในการวัดขึ้นมา เพื่อวัดวานักเรียนคนใดเรียนผาน เกณฑหรือตองปรับปรุงตอไป 

2.  การทดสอบแบบอิงกลุม หรือการวัดผลแบบอิงกลุม เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่เกิด

จากแนวความเชื่อในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลที่วาความสามารถของบุคคลใดๆ ในเร่ืองใดๆ น้ันมี

ไมเทากันบางคนมีความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอยและสวนใหญจะมีความสามารถปาน

กลางการกระจายความสามารถของบุคคล ถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะคลายๆ โคงรูประฆังหรือที่

เรียกวาโคงปกติดังน้ันการทดสอบน้ีจะยึดคนสวนกลุมคะแนนจะมีความหมายก็ตอเมื่อนําไปเปรียบเทียบ

กับคะแนนของบุคคลอ่ืนที่สอบดวยขอ สอบฉบับ เดียวกัน จุดมุงหมายของการสอบแบบน้ีก็เพื่อจะ

กระจายบุคคลทั้งกลุมไปตามความสามารถของแตละคน น่ันคือที่มีความสามารถสูงจะไดคะแนนสูงคนที่

มีความสามารถดอยก็จะไดคะแนนลดหลั่นลงมาถึงคะแนนตํ่าสุด 

ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกูด (Good. 1973 : 7, อางถึงใน อรัญญา นามแกว 2538:49)

ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จ (Accomplishment) ความ

คลองแคลว ความชํานาญ ในการใชทักษะหรือการประยุกตใชความรูตาง ๆ สวนผลสัมฤทธิ์ทาง                   

การเรียน (Academic Achievement) หมายถึงความรูหรือทักษะเกิดจากการเรียนรูในวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียน

มาแลว ซึ่งไดจากผลการทดสอบของครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน 

โดยทั่วไปผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดมาจากการทํางานที่ตองอาศัย

ความพยายามจํานวนหน่ึง ซึ่งอาจเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง 

ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถ

เฉพาะตัวของแตละบุคคล ตัวที่บงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัย

การทดสอบ (Non -testing Procedures) เชน การสังเกต หรือ การตรวจ การบาน หรืออาจอยูในรูปของ

เกรดที่ไดที่โรงเรียนซึ่งตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธี
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หน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่นิยมใชกันทั่วไป (Published 

Achievement Test) จะพบวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใชกัน ทั่วไป มักอยูในรูปของเกรดที่

ไดจากโรงเรียน เน่ืองจากใหผลที่เชื่อถือไดมากกวา อยางนอยกอนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 

ครูจะตองพิจารณาองคประกอบอ่ืน ๆ อีกหลาย ๆ ดาน จึงยอมดีกวา การแสดงขนาดความลมเหลว หรือ

ความสําเร็จทางการเรียนจากการทดสอบนักเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่ว ๆ ไปเพียงคร้ัง

เดียว (อัจฉรา สุขารมณ และอรพินธ ชูชม, 2530 : 10)  

ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไพศาล หวังพานิช (2514 : 137) กลาววา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการ

สอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ ประสบการณของการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรมหรือ

เกิดจากการสอน 

สุรชัย ขวัญเมือง (2522 : 232) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงการ

ตรวจสอบดูวาผูเรียน ไดบรรลุถึงจุดมุงหมายทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดไวแลวเพียงใด 

ทั้งน้ี ยกเวนอารมณ สังคมและการปรับตัว นอกจากน้ีแลวยังหมายรวมไปถึงการประเมินผล 

ความสําเร็จตาง ๆ ทั้งที่ เปนการวัดโดยใชแบบทดสอบ แบบใหปฏิบัติการและแบบที่ไมใช

แบบทดสอบดวย 

6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

  งานวิจัยในประเทศ 

ภิราภัทร  แซอ้ึง  (2555)  การแกปญหานักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 

2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟกวิทยาลัยการอาชีพฝางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑ                   

ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตรการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียน ในวิชา

หลักเศรษฐศาสตรสาหรับผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการเรียนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน                 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการใชวิธีการเรียนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนวา

สูงขึ้นจากการเรียนโดยไมใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี

เปนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟกจํานวน 16 คน

วิทยาลัยการอาชีพฝางตําบลแมสูนอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหมภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 สังกัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลจากการทาแบบทดสอบหลังการใชกระบวนการกลุมกับ

นักศึกษากลุมตัวอยางแลวปรากฏวานักศึกษามีผลคะแนนการทาแบบทดสอบสูงขึ้นคิดเปนคาเฉลี่ย 

( x� = 4.89 ) การใชกระบวนการกลุมชวยใหนักศึกษาไมเกิดความเบื่อหนายเกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและชวยเหลือกันระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียนซึ่งผูวิจัยไดทาการแบงกลุมอยางงายดวย

การจับฉลากโดยแบงใหมีสมาชิกในกลุมกลุมละ 3 - 4 คนมีความสามารถแตกตางกันนักศึกษาที่มี
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ความสามารถในการเรียนสูงกวาเพื่อนสมาชิกในกลุมจะทาการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออนกวา

การชวยเหลือกันเพื่อชวยแกไขปญหาที่พบจากการทาแบบฝกหัดไมถูกตองปรับเปลี่ยนเปนสามารถ

ทาแบบทดสอบเมื่อเรียนจบเน้ือหาในบทเรียนไดดีขึ้นกวาการเรียนแบบบรรยายตามปกติ 

นราภรณ  มีสวัสด์ิ  (2556) การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรโดย

ใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขางาน

คอมพิวเตอรธุรกิจหองคธ 2102 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมจานวน 24 คนโดย

ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงซึ่งเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนออนมากที่สุดคือ 12 คนและนักศึกษาที่

มีผลการเรียนดีจานวน 12 คนหรือเทากับ 12 คูเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวยแผนการ

จัดการเรียนรูวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนจานวน 8 แผนมีการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู

จากบันทึกหลังการสอนและแบบสังเกตโดยใชวิธีการบรรยายในการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา

ของแบบทดสอบไดใชสูตร IOC หาคาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดและทาการ

หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ยและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทาการทดสอบสถิติ t – test แบบ Independent  

จากผลการศึกษาพบวาจากการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวย

เพื่อนนักศึกษามีการทํากิจกรรมรวมกันในทุกๆ กิจกรรมมีการแสดงความคิดเห็นรวมกันคอย

ชวยเหลือดูแลอธิบายงานหรือบทเรียนตางๆรวมกันนักศึกษากลาซักถามเมื่อมีปญหาหรือเกิดขอ

สงสัยในกิจกรรมหรือบทเรียนตางๆนักศึกษามีความสุขสนุกสนานกับการเรียนดีเกิดความสนิท

สนมและเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนและครูผูสอนดวยและการเรียนโดยใช

วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนทาใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ัง “การเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอรโดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาดีขึ้น” 

ษมากร  ประดับกา (2557) การใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 เร่ือง

การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะเกี่ยวกับเงินสดของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/9 ผลการวิจัย

พบวาการใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนวิชาบัญชีเบื้องตน 2  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช . 2/9 

สาขาธุรกิจคาปลีกพบวากอนใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนผูเรียนมีคะแนนทดสอบกอนเรียน

เร่ืองการวิเคราะหรายการเกี่ยวกับเงินสดมีคะแนนเฉลี่ยรวม 7.3 หลังใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวย
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เพื่อนผูเรียนทาแบบทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยรวม 16.6 และการทดสอบกอนเรียนเร่ืองการบันทึก

รายการในสมุดรายวันเฉพาะเกี่ยวกับเงินสดมีคะแนนเฉลี่ยรวม 6.9 หลังใชวิธีการสอนแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนผูเรียนทาแบบทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยรวม 17.1 จากขอมูลการใชวิธีการสอนแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนทาใหผูเรียนมีคะแนนที่สูงขึ้นทั้งเร่ืองการวิเคราะหรายการคาเกี่ยวกับเงินสดและการ

บันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะเกี่ยวกับเงินสด 

งานวิจัยตางประเทศ 

ลูกัสส (Lucas. 2000: 538 - A) ไดศึกษาผลของการเรียนรูแบบรวมมือกันและการศึกษาดวย

ตนเองในมหาวิทยาลัยมัดเวสสเทิรน กลุมตัวอยางที่ใชการเรียนรูแบบรวมมือกันมีจํานวน 307 คน

และใชการเรียนดวยตนเอง จํานวน 427 คน ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนที่เรียนแบบรวมมือกันสูง

กวาการเรียนดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและคะแนนของนักเรียนที่ศึกษาดวยตนเองแบบ

กลุมรวมมือกันกับการเรียนแบบปกติไมมีความแตกตางและผลการเรียนโดยใชวิธีการเรียนแบบ

รวมมือกันไมมีความแตกตางเมื่อพิจารณาถึงเพศ 

สลาวิน (Slavin 1995) ไดวิเคราะหผลการวิจัยของการใชวิธีเรียนแบบรวมมือทุกระดับชั้น 

เรียน จํานวน 122 เร่ือง พบวา เปนงานวิจัยในชั้น เรียน โดยศึกษาการใชเทคนิคการเรียนแบบ

รวมมือเปรียบเทียบกับการเรียนตามปกติและเปรียบเทียบระหวางเทคนิควิธีการเรียนแบบรวมมือ

แบบตาง ๆ ดวยกันจากการวิเคราะหรายงานวิจัยดังกลาว ไดขอสรุปที่แสดงใหเห็นวาวิธีการเรียน

แบบรวมมือชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทํา ใหผูเรียนที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมตางกัน 

เชน คนผิวขาว ผิวดํา สามารถเรียนรวมกันโดยมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดการ 55 ยอมรับและไว

เน้ือเชื่อใจกันมีการยอมรับคุณคาซึ่งกันและกัน ลดการแขงขัน เพราะคนเรียนเกงชวยเหลือคนเรียน

ออน ซึ่งทํา ใหผูเรียนเรียนไดสําเร็จ รวมทั้งมีพฤติกรรมทางสังคมที่ทําใหอยูรวมกับคนอ่ืนไดดี

อยางไรก็ตามผลการวิจัยวิธีการเรียนแบบรวมมือไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวา เปนวิธีการเรียน

ที่มีประสิทธิภาพอยางแนนอน แตก็มีหลักฐานที่สนับสนุน ดวยงานวิจัย ที่มีจํานวนมากแสดงถึง

ผลผลิตของการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะทางสังคม 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ก า ร วิ จั ย  เ ร่ื อ ง  ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ด ว ย กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ น ช ว ย เ พื่ อ น                                                     

รายวิชา ศิลปะการขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียน

แบบเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1              

ปการศึกษา2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยผูวิจัยไดดําเนินการเกี่ยวกับกลุมประชากร

และกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 

นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หอง ปวช. 3/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ รวมจํานวนทั้งสิ้น 39 คน  โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.  การเก็บรวมรวมขอมูล 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจัยไวดังน้ี 

ขั้นที่ 1  Planning วางแผนการปฏิบัติเร่ิมดวยการสํารวจปญหาระหวางครูระบุปญหาที่จะทําการ

แกไขและพัฒนาหาแนวทางแกไขพรอมสรางเคร่ืองมือวิจัย 

ขั้นที่ 2  Doing  ลงมือปฏิบัติตามแผนนําแผนที่กําหนดซึ่งควรยืดหยุนและปรับไดไปปฏิบัติถามี

ปญหาอุปสรรคขณะปฏิบัติก็ทําการปรับปรุงแผน 

ขั้นที่ 3  Observation  สังเกตการณปฏิบัติโดยสังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการและ

ผลที่เกิดขึ้นโดยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นที่ 4  Reflection ผลสะทอนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนสิ่งที่ดําเนินการ / คนพบขอดีหรือ

ขอเสียหาคําอธิบายตอสิ่งที่คนพบและนําปญหาที่คนพบไปใชประโยชนหรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ

ปรับแผนการปฏิบัติและปฏิบัติจนครบทุกขั้นตอนเมื่อปฏิบัติการเสร็จแลวจึงทําการทดสอบผลการเรียนรู

ของนักศึกษา 
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1.  ศึกษาหลักการทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2.  กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนนักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

3.  กําหนดวัตถุประสงค 

4.  กําหนดกลุมประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดกําหนดกลุมประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3  ปการศึกษา 2562 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัยโดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวา

ควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 

3 หอง ปวช. 3/4  ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จํานวน 39  คน ที่นํามาทําการ

วิจัยในคร้ังน้ี 

6.  เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการตรวจใหคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

กลุมทดลองโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ีใหคะแนน1คะแนนสําหรับขอที่ตอบถูกและใหคะแนน 0 

คะแนน สําหรับขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือเลือกตอบมากกวา 1 ขอในขอคําถามเดียวกันแลวนําผลตาง

ของคะแนนกอนเรียนกับคะแนนหลังเรียนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตอไป 

7.  สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยโดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูล 

ประชากรและและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษาในคร้ังน้ีเปนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หอง           

ปวช. 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 483 คน (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 จากสํานัก

ทะเบียนและวัดผล) 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในคร้ังน้ีเปนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3  

หอง ¾ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 39  คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  

1. แบบทดสอบกอนเรียน 

2. แบบทดสอบหลังเรียน 

 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยดําเนินการดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียมเคร่ืองมือที่ใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

2.  ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนโดยใชแผนการจัดการ

เรียนรู 2 แผนการจัดการเรียนรู 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการสอนดวยวิธีการเรียน

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนตามแผนการจัดการเรียนรู 2 แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลการจัดการ

เรียนรูตามเกณฑที่กําหนด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2. นําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลแลวจึงทําการสรุปผลการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 และเสนอแนะขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขในการเรียนการสอนใหดีขึ้น 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

พิจารณาจากคะแนนสอบของนักเรียน นักศึกษา เร่ืองการวัดคากลางของขอมูลและคามาตรฐานมา

แปลงเปนคะแนนมาตรฐานแลวเปรียบเทียบคะแนนมาตรฐานระหวางคะแนนการวัดคากลางของขอมูลและ

คามาตรฐานโดยใชสถิติ  t - test 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล        

 วิเคราะหคะแนนกอนและหลังเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อชวยเพื่อน สถิติที่ใชคือคาเฉลี่ย  (�̅�)  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยใชสูตรดังน้ี   

 สูตรการหาคาเฉลี่ย  (�̅�)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546, หนา 105)    

   (�̅�)  = 
∑𝑥
𝑛

 

   เมื่อ �̅� แทน คะแนนเฉลี่ย     

    X แทน คะแนนของแตละคน    

    ∑X แทน ผลรวมคะแนนของทุกคน   

    n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด  

 สูตรการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546, หนา 105)  

   S.D. = �𝑛 ∑𝑥2  −(∑𝑥) 2

𝑛(𝑛−1)
  

   เมื่อ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

    ∑𝑥2   แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง   

              (∑𝑥) 2แทน จํานวนคะแนนในกลุม    

    n แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

สถิติที่ใชทดสอบ คือ Paired Samples t-test โดยใชสูตรดังน้ี    

 

𝑡 =
∑𝐷

�𝑛∑𝐷
2 − (∑𝐷)2
𝑛 − 1

 

 เมื่อ 𝑡  แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต   

  𝐷    แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 

  ∑𝐷  แทน ผลรวมของคาผลตางระหวางคูคะแนน 

  𝑛    แทน จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

    การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการ

เรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1              

ปการศึกษา2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ดังน้ันเพื่อตอบวัตถุประสงคผู วิจัยเสนอ

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 

ตารางที่  4.1   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของ 

 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ผลสัมฤทธิ์ นักศึกษา คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย S.D t df Sig. 

กอนเรียน 39 20 6.13 1.52 

-12.56** 31 .000 

หลังเรียน 39 20 12.28 2.07 

   

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่  4.1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อน                  

ชวยเพื่อนของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                     

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน (x� = 6.13, S.D = 1.52) สูงกวากอนเรียน (x� = 12.28, 

S.D = 2.07) 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลัง                

การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                

ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในคร้ังน้ีเปน

นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3  หอง ปวช. 3/4  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการจํานวน 39 คน การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชแบบทดสอบกอนเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาสถิติพื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย (x�) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาคา Paired Samples t-test 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อน ชวยเพื่อนของนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาหลังเรียน (𝐱� = 6.13, S.D = 1.52) สูงกวากอนเรียน (𝐱� = 12.28, S.D = 2.07) 

 

การอภิปรายผล 

จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อน ชวยเพื่อนของนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาหลังเรียน (𝐱� = 6.13, S.D = 1.52) สูงกวากอนเรียน (𝐱� = 12.28, S.D = 2.07) ซึ่งสอดคลองกับ

หลักการแนวคิดการเรียนรูของมนุษยที่มีอยูหลายแนวคิดแตละแนวคิดตางก็มีมุมมองที่แตกตางกันออกไป 

นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมมองวาเด็กเกิดการเรียนรู โดยการเลียนแบบจากสิ่งที่ไดยินไดฟงไดเห็นจาก

คนรอบขาง Bandura (1977, p. 125-139) มีความเห็นวา คนเรามีปฏิสัมพันธ (Interact) กับสิ่งแวดลอมที่อยู

รอบ ๆ ตัวเราอยูเสมอ การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียนและ

สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเรา สวนมากจะเปนการเรียนรูโดยการสังเกต 
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(Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) โดยผานกระบวนการเสริมแรงทั้ง

ทางบวกและทางลบ ซึ่งเปนการนําหลักการเรียนรู การวางเงื่อนไขผลการกระทํามาประยุกตใชในการปรับ

พฤติกรรม Kohn and Vajda (1975, p. 379-390) ไดกลาวสนับสนุนวา วิธีเรียนรูแบบใชเพื่อนชวย หมายถึง 

วิธีเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนเปนคูหรือกลุมยอย โดยรวมกันทํากิจกรรมทุกทักษะ 

เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดชวยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธกัน ไดใชภาษาในการสื่อสารเพื่อเจรจาหา

ความหมายดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูทําหนาที่ใหความชวยเหลือใหคําแนะนําและชวยจัดกระบวนการเรียน

การสอนในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

              -   ควรมีการฝกอบรมใหนักศึกษาเขาใจในกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนและบทบาทของ    

                  นักศึกษา ผูสอนและนักศึกษาผูเรียนอยางเขาใจ  

              -   ควรมีการทําการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนในหลายๆรูปแบบ เชน กระบวนการกลุม  

                  หรือใหสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 

                 -   ควรมีบอรดติดประกาศผลคะแนนสูง ความต้ังใจเรียนดี เพื่อนชวยเพื่อนดี เพื่อใหผูเรียนมีความ              

                      ต้ังใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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แสดงรายชื่อและคะแนนสอบกอนการใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนของนักศึกษากลุมเปาหมายท่ีได                

คะแนนนอย 

 

   ลําดับที่                                                     ชื่อนามสกุล                                        ผลคะแนนสอบ 

                                                                                                                                     กลางภาค  

                                                                                                                                    (Pre-test)  

1.                                             นางสาวปนัดดา    พรมมา                                                 5                                                     

2.                                             นางสาว กรทิพย  เหรียญวรากร                                        6 

3.                                             นาย พัชรพล โพธ์ิศรีทอง                                                  4 

4.                                             นางสาว วิมลมาศ ทองยอย                                               10 

5.                                             นางสาว กัญญาวีร ประยุกตศิลป                                       3  

6.                                              นางสาว สวภัทร เปลงสงวน                                             7   

7.                                              นาย ธันวา กัลยา                                                                8 

8.                                              นาย ขวัญ กระสีเสม                                                          5 

9.                                              นางสาว ณัชชา อาหะมัด                                                   4  

10.                                              นางสาว ชลธิชา วัฒนะ                                                     6 

11.                                              นาย จตุพร ศรีสุข                                                              6  

12.                                              นางสาว เบญจรงค ออนสวัสดิ์                                          6   

13.                                              นางสาว ปณิตา สุภาพสวัสดิ ์                                            7 

14.                                              นางสาว ณัฐมล เกตุนอก                                                   5 

15.                                              นางสาว สรัลพร ใจกง                                                      5 

16.                                              นาย ธราดล สรวยลํ้า                                                         8 

17.                                              นางสาว นงนภัส จิรภาวสุทธ์ิ                                            8  

18.                                              นางสาว สาวิญา ม่ันคง                                                      7 

19.                                              นาย ธนทรัพย ราชชมภูสาร                                              5 

20.                                              นางสาว ณิชา คงวัฒน                                                       7 

21.                                              นางสาว วรรเพ็ญ สุนทร                                                   8 

22.                                              นางสาว ศิริลักษณ สุขสนวน                                            5 

23.                                               นาย นิวัฒน อุไรวรรณ                                                     7 

24.                                               นางสาว ณัฐชา พิลาศร ี                                                    5 

25.                                               นาย สยมภู เดชช ู                                                             7 

26.                                               นาย ธรรณธร สายบุตร                                                    8 

27.                                               นาย เอกรัตน พรมสิทธ์ิ                                                    6 
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28.                                               นาย ชาติกลา ทองยวง                                                          7 

29.                                               นางสาว ธิพรัตน ไชยกาญจน                                               6 

30.                                               นาย เปมทัต กระแสโสม                                                      6  

31.                                               นาย พัทระ บุญคง                                                                4     

32.                                               นางสาว อุมาภรณ วิเศษภักดี                                                5   

33.                                               นางสาว อารียา พรมประโคน                                              6 

34.                                                นางสาว นัยนา พิมพลทอง                                                  8 

35.                                                นางสาว พิมพลอย เขียวนอก                                               7 

36.                                                นาย บุญญฤทธ์ิ ชนะวงศ                                                     4 

37.                                               นางสาว อภิชญา คําภา                                                          7 

38.                                             นาย ธนวัฒน กวีเลิศพจนา                                             7   

39.                                             นาย เฟองฟู ปุยนาม                                                       6 

 

                                                          คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
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แสดงรายชื่อและคะแนนสอบกอนการใชเทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนของนักศึกษากลุมเปาหมายท่ีได               

คะแนนมาก 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ผลคะแนนสอบกลางภาค 

(Pre-test) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

                  นางสาวปนัดดา    พรมมา                                                          

                 นางสาว กรทิพย  เหรียญวรากร                                                                                                                                                                                                            

                 นาย พัชรพล โพธ์ิศรีทอง                                                          
 

                 นางสาว วิมลมาศ ทองยอย                                                                     

                 นางสาว กัญญาวีร ประยุกตศิลป                                                             

                 นางสาว สวภัทร เปลงสงวน                                                      
 

                นาย ธันวา กัลยา                                                                       

                 นาย ขวัญ กระสีเสม                                                                 

                 นางสาว ณัชชา อาหะมัด                                                          
 

                นางสาว ชลธิชา วัฒนะ                                                            

                 นาย จตุพร ศรีสุข  

                 นางสาว เบญจรงค ออนสวัสดิ์                                                  
 

 

                นางสาว ปณิตา สุภาพสวัสดิ ์                                                   

                 นางสาว ณัฐมล เกตุนอก                                                          
 

                 นางสาว สรัลพร ใจกง                                                              

               นาย ธราดล สรวยลํ้า                                                                 

                นางสาว นงนภัส จิรภาวสุทธ์ิ                                                    

                นางสาว สาวิญา ม่ันคง                                                             

                      นาย ธนทรัพย ราชชมภูสาร                                                     

                นางสาว ณิชา คงวัฒน                                                              
 

               นางสาว วรรเพ็ญ สุนทร                                                          

                นางสาว ศิริลักษณ สุขสนวน                                                    

                นาย นิวัฒน อุไรวรรณ                                                                                      

               นาย สยมภู เดชช ู

               นาย สยมภู เดชช ู                                                                      

               นาย ธรรณธร สายบุตร                                              

               นาย เอกรัตน พรมสิทธ์ิ    

                                                                                                              

7 

8 

10 

6 

7 

8 

10 

7 

5 

7 

9 

8 

10 

6 

6 

8 

8  

9 

8 

10 

10 

6 

10 

7 

7 

8 
 

9 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

                  นาย ชาติกลา ทองยวง   
 

                 นางสาว ธิพรัตน ไชยกาญจน                                                

                 นาย เปมทัต กระแสโสม  

                 นาย พัทระ บุญคง                                                                                         

                นางสาว อุมาภรณ วิเศษภักด ี                                           
 

                 นางสาว อารียา พรมประโคน                                                           

               นางสาว นัยนา พิมพลทอ  ง                                                    
 

                 นางสาว พิมพลอย เขียวนอก                                                         

                นาย บุญญฤทธ์ิ ชนะวงศ                                                            

                นางสาว อภิชญา คําภา                                                        

               นาย ธนวัฒน กวีเลิศพจนา                                 

               นาย เฟองฟู ปุยนาม 

9 

9 

7 

5 

6 

6 

10 

6 

5 

7 

7 

10 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล                นางวิไลวรรณ  ศรีจันทรอโนทัย 

วัน  เดือน  ปเกิด  7  ธันวาคม  2493 

สถานที่เกิด  จังหวัดแพร 

                                    ที่อยูปจจุบัน    54/104   แขวงดอกไม   เขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร  

   รหัสไปรษณีย  10250 

ตําแหนง หนาที่การงาน  อาจารยประจํา  

                                  สถานที่ทํางานปจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ    

                                                การศึกษา  ปริญญาตรี 

                                        คณะศิลปศาสตรบัณฑิต  (บริหารธุรกิจการตลาด) 

                                                        มหาาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   กรุงเทพมหานคร 
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