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รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองโดยการเรียนการสอน

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปที่ 1                   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิยชการ 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

นางสาวกฤษณา  ดวงแกว 

 

 

 

 

สาขาวิชาพ้ืนฐานทั่วไป   

ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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บทคัดยอ 

ชื่องานวิจัย  : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองโดยการเรียนการสอนแบบ เพื่อน 

ชวยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิยชการ 

ชื่อผูวิจัย  : กฤษณา   ดวงแกว 

สาขาวิชา  :    สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป 
 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 โดยวิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนและเพื่อศึกษาสภาพใน

การใหและรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยกลุมตัวอยางที่ใชเปน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนาที่พลเมืองในภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 14 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติ Pearson correlation 

 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษากลุมเปาหมายที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหนาที่พลเมือง คิดเปนรอยละ 85.71 และจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวาเน้ือหา

สวนใหญที่นักศึกษาขอรับคําปรึกษาจะเปนหัวขอที่มีเน้ือหาคอนขางยากและเน้ือหาเยอะ และจากการศึกษา

คร้ังน้ีพบวาจํานวนคร้ังของการขอรับคําปรึกษากับมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

หนาที่พลเมือง 

คําสําคัญ: ทฤษฎีการเรียนรู, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, รายวิชาหนาที่พลเมือง, การเรียนการสอนแบบเพื่อน

สอนเพื่อน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานวิจัยในชั้นเรียน  เร่ือง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองโดยการ

เรียนการสอนแบบ เพื่อนชวยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิยชการ”  เปนรายงานวิจัยในชั้นเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ  เล็งเห็น

ถึงประโยชนตอการเรียนที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

 ผูจัดทํามีความประสงคจะใชการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อใหนักศึกษามีชวยเหลือ           

ซึ่งกันและกันตอรายวิชาที่ไดทําการสอนมากยิ่งขึ้น 

 ทายที่สุดน้ี  ผูจัดทําขอขอบคุณ อาจารยที่ปรึกษา  หัวหนาระดับชั้น ปวช.1  และนักเรียนระดับ          

ชั้น ปวช.1  ทุกคน  ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดีตอการทํารายงานวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ี   

 

 

         นางสาวกฤษณา  ดวงแกว 

              ผูวิจัย 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ไดมีการกําหนดใหรายวิชาหนาที่พลเมือง  (20000-1501) จัดเปนรายวิชาที่อยูในกลุมวิชาบังคับของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชาหนาที่พลเมือง เปนวิชาหน่ึงซึ่งมี

ความสําคัญสําหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยวัตถุประสงคของรายวิชาน้ีเพื่อใหนักศึกษามีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หนาที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีมนุษยสัมพันธ

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคคี ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การพึ่งพาตนเองและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

และจากการสังเกตการเรียนการสอนพบวานักศึกษาบางคนไมสามารถทําแบบฝกหัด แบบทดสอบและ

ขอสอบไดผานเกณฑที่กําหนดไวได ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการที่นักศึกษาบางคนเรียนรูไดชาและมี

ความสามารถในการเรียนรู มีพื้นฐานความรูที่ไมเทากัน ซึ่งวิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปน

วิธีการหน่ึงที่จะชวยกระตุนใหนักศึกษามีแรงจูงใจ มีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาหนาที่พลเมืองของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1ในกลุมที่ใชการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมืองใหมีความหลากหลายในวิธีสอนมากยิ่งขึ้นและมี

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้นไป 

 

โจทยการวิจัย 

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 ขาดความรูความเขาใจ ความสนใจ และความ

กระตือรือรนในการวิชาหนาที่พลเมือง 

 

คําถามการวิจัย 

การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนสอนเพื่อนมีผลตอความรู ความเขาใจ ในรายวิชาหนาที่พลเมืองของ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 หรือไม 

อยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลจากการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาหนาที่พลเมือง ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี           

อรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

2. เพื่อศึกษาสภาพในการรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 

ขอบเขตและแนวทางการวิจัย  

กลุมประชากรเปาหมาย   คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 2 หอง   แบงเปน   

ปวช.1/1  จํานวน  44 คน 

ปวช.1/3  จํานวน  40 คน 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา :  

ตัวแปรตน       คือ     การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 

ตัวแปรตาม      คือ     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชารายวิชาหนาที่พลเมือง 

ขอบเขตดานสถานที่ :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการจับคูระหวาง

ผูเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีกวาในวิชาเคมีทั่วไปกับผูที่มีผลการเรียนตํ่ากวา เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ในขณะทําการเรียนการสอน 

   

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. นักศึกษามีความสนใจในการเรียนและเขาใจเน้ือหารายวิชาเคมีทั่วไปมากขึ้น 

2. เพื่อใหผูสอนทราบถึง วิธีการและรูปแบบการสอนที่ชวยให ผูเรียนมีความเขาใจ และสนุกในการเรียน

ยิ่งขึ้น เพื่อนําไปพัฒนารูปแบบการสอนในรายวิชาอ่ืนตอไป 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                              

รายวิชาหนาที่พลเมือง 

การเรียนการสอน                     

แบบเพื่อนชวยเพื่อน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองโดยการเรียนการสอน            

แบบเพื่อนชวยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย        

พณิยชการ 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงเปนหัวขอดังน้ี 

1.วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer-Assisted Learning Strategies) 

1.1 ความหมายกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

1.2 รูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

1.3 หลักการใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2. ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของ 

2.1 กฏการเรียนรูหลัก 3 กฏ (Three Major Laws of Learning) 

2.2 กฎการเรียนรูยอย 5 กฎ (Five Subordinate Laws) 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 ดานการศึกษาผลสัมฤทธิข์องการใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

3.2 ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

3.3 ดานการใชกิจกรรมในการพัฒนาทักษะ 

 

1.วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer-Assisted Learning Strategies) 

1.1 ความหมายกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

กิจกรรมกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนแนวความคิดที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาส

เรียนรูดวยตนเองเปนการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสูนักเรียนนับวาเปนวิธีการสอนที่ยึดนักเรียน

เปนศูนยกลาง และ ไดมีผูกลาวถึงความหมายไวดังน้ี  

ชูศรี วงศรัตนะ และคณะ (อางใน ประนอม  ดอนแกว. 2550, หนา 12) กลาววา การเรียนรูแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) เปนการเรียนรูโดยใหนักเรียนชวยเพื่อนซึ่งกันและกัน แทนที่ครู

จะเปนผูสอนโดยตรงเปนการสอนกันตัวตอตัวที่เพื่อนอาจชวยเหลือแนะนําเพื่อนโดยตรง หรือใชสื่อการ

เรียนรูอ่ืนมาประกอบ เชน แบบฝก หนังสือเรียนเลมเล็ก บทเรียนสําเร็จรูป วีดีทัศนคอมพิวเตอรชวยสอน 

และการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนซึ่งมีลักษณะเปนการเรียนรูระหวางกัน ถาครูผูสอนและผูเรียน

คุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยครูเปนที่ปรึกษาและคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา 
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สุคนธ สินธพานนท และคณะ (อางใน ประนอม  ดอนแกว. 2550, หนา 12) กลาววา กลวิธีการ

เรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการสอนวิธีหน่ึงที่สืบทอดเจตนารมณของปรัญชาการศึกษาที่วา learning 

by doing ตามแนวทฤษฎีของ John Dewey โดยเนนการใหนักเรียนมีการรวมกลุมเพื่อการทํางานรวมกันหรือ

การปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน อาจกลาวไดวาการสอนแบบเพื่อนชวยสอนน้ันเปนการสงเสริม

ระบอบประชาธิปไตย และยังมุงใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑตํ่าไดรับประโยชนจากเพื่อนนักเรียนที่

เกงกวาหรือมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูในเกณฑสูง 

Imel (อางใน ประนอม  ดอนแกว. 2550, หนา 12) กลาววา กลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนจับคูสอนกันเอง 

Thomas (อางใน ประนอม  ดอนแกว. 2550, หนา 12) กลาววา เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ให

ผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกวาและไดรับการฝกฝน รวมทั้งอยูภายใตความควบคุมจากครูผูสอน

ชวยเหลือผูเรียนคนอ่ืนในการเรียน โดยเปนผูเรียนที่อยูระดับชั้นเดียวกัน 

Topping (อางใน ประนอม  ดอนแกว. 2550, หนา 13) กลาววา กลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อใหไดมาซึ่งความรูและทักษะโดยการใหความชวยเหลือสนับสนุนจาก

เพื่อนรวมชั้นที่ไดจากการจับคูกัน โดยผูเรียนทั้งคูชวยเหลือกันเรียนและไดเรียนรูซึ่งกันและกันโดยอาศัย

การกระทํา ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน โดยรับบทบาทเปนนักเรียนผูสอนและนักเรียนผูเรียน อีกทั้งยังเปน

วิธีสอนที่ตองอาศัยการวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมถึงมีการฝกหัดนักเรียนผูสอนให

ทําหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ 

Kohn and Vajda (1975, p. 379-390) ไดกลาวสนับสนุนวา วิธีสอนแบบใชเพื่อนชวยหมายถึง วิธี

สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนเปนคูหรือกลุมยอย โดยรวมกันทํากิจกรรมทุกทักษะ เปน

การเปดโอกาสใหผูเรียนไดชวยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธกัน ไดใชภาษาในการสื่อสารเพื่อเจรจาหา

ความหมายดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูทําหนาที่ใหความชวยเหลือใหคําแนะนําและชวยจัดกระบวนการเรียน

การสอนในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง 

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

เพื่อนชวยวา เปนวิธีสอนอีกวิธีทางเลือกหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมความรูความสามารถทาง

วิชาการ (Academic Performance) แกผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูเน่ืองจากเปนวิธีสอนที่มีการจัด

กิจกรรมเพื่อกระตุนใหผู เรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และสงผลใหเกิดความ

กระตือรือรนในการเรียนจากความหมายดังกลาวขางตน กลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนหมายถึง การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการจับคูระหวางผูเรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวทางกายในการเลนวอลเลยบอล

ดีกวากับผูที่มีทักษะการเคลื่อนไหวทางกายในการเลนวอลเลยบอลตํ่ากวา เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ในขณะทํากิจกรรม โดยผูเรียนที่ทําหนาที่เปนนักเรียนผูสอน ซึ่งไดรับการฝกอบรมแนวทางการเคลื่อนไหว

ทางกาย ทักษะแตละกิจกรรม การเสริมแรงทางบวก การใหกําลังใจ การใหรางวัล เพื่อชวยสรางบรรยากาศที่

ดีในชั้นเรียนและสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี ตอการเรียน รวมถึงมีการจัดทีมเพื่อแขงขัน โดยผูเรียนแตละ
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คูทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการเคลื่อนไหวทางกายในการเลนวอลเลยบอลจํานวน 10 กิจกรรม ผูเรียนที่

ทําหนาที่เปนนักเรียนผูสอนเปนผูอธิบายและสาธิตใหกับนักเรียนผูเรียนรวมทั้งนําฝกทักษะแตละกิจกรรม

เมื่อนักเรียนผูสอนเพิ่มทักษะแตละกิจกรรม ใหกับตนเอง และนักเรียนผูเรียนเกิดการเรียนรูทักษะใหมใหกับ

ตนเองดวยแลว ผูเรียนแตละคูผลัดเปลี่ยนสลับบทบาทกันเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําหนาที่เปนทั้ง

นักเรียนผูสอนและนักเรียนผูเรียน 

1.2 รูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

นักการศึกษาหลายคนไดประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากกลวิธีสอนการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน

ไวหลากหลาย รายละเอียดดังน้ี 

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

การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนไวหลายรูปแบบดังน้ี 

1. การสอนโดยเพื่อนรวมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เปนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนทั้ง

สองคนที่จับคูกันมีสวนรวมในการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนทั้งสองสลับบทบาทเปนทั้งนักเรียนผูสอนที่

คอยถายทอดความรูใหแกนักเรียนผูเรียน และนักเรียนผูเรียนซึ่งเปนผูที่ไดรับการสอน 

2. การสอนโดยเพื่อนตางระดับชั้น (Cross-Age Peer Tutoring) เปนการสอนที่มีการจับคูระหวาง

ผูเรียนที่มีระดับอายุแตกตางกัน โดยใหผูเรียนที่มีระดับอายุสูงกวาทําหนาที่เปนผูสอนและใหความรู ซึ่ง

ผูเรียนทั้งสองคนไมจําเปนตองมีความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันมาก 

3. การสอนโดยการจับคู (One-to-One Tutoring) เปนการสอนที่ใหผูเรียนที่มีความสามารถทางการ

เรียนสูงกวาเลือกจับคูกับผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตํ่ากวาดวยความสมัครใจของตนเอง แลวทํา

หนาที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทักษะที่ดี 

4. การสอนโดยบุคคลทางบาน (Home-Based Tutoring) เปนการสอนที่ใหบุคคลที่บานของผูเรียนมี

สวนรวมในการสอน ใหความชวยเหลือในการพัฒนาความรูความสามารถแกบุตรหลานของตนระหวางที่

บุตรหลานอยูที่บาน 

Maheady (1994, p. 269-289) ไดรวบรวมกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชว ยเพื่อน ดังน้ี 

1. การสอนโดยเพื่อนตางระดับชั้น (Cross-Age Tutoring) เปนการสอนที่มีการจับคูระหวางผูเรียนที่

มีระดับอายุแตกตางกัน โดยใหผูเรียนที่อยูในระดับชั้นสูงกวาหรือผูเรียนที่มีอายุกวา ซึ่งอยูภายใตการดูแล

และความควบคุมของครูผูสอน เปนผูรับผิดชอบ ชวยเหลือและถายทอดความรูแกผูเรียนที่มีความสามารถ

ทางการเรียนนอยกวา 

2. การสอนโดยการสลับบทบาท (Reverse-Role Tutoring) เปนการสอนที่ใหผูเรียนจับคูกันทํา

กิจกรรม โดยเปนการจับคูระหวางผูเรียนที่มีระดับอายุมากกวาแตเปนผูที่มีความสามารถทางการเรียนตํ่ากวา 

หรือเปนผูที่มีความบกพรองในการเรียนรู กับผูเรียนที่อายุนอยกวา แตมีระดับสติปญญาที่อยูในระดับปกติ 

ผูเรียนทั้งสองจะไดสลับบทบาทกันเปนทั้งนักเรียนผูสอนซึ่งเปนผูที่ถายทอดความรูและนักเรียนผูเรียนซึ่ง

เปนผูที่ไดรับการสอน การสอนน้ียังเปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกมองเห็นคุณคาในตนเอง 
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3. การสอนโดยเพื่อนรวมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เปนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมโดยครู

แบงผูเรียนออกเปนสองทีม ภายในแตละทีมมีการจับคูกันเพื่อรวมกันทํากิจกรรม ผูเรียนแตละคูจะไดสลับ

บทบาทกันเปนทั้งนักเรียนผูสอนและนักเรียนผูเรียนในขณะทํากิจกรรม หากนักเรียนผูเรียนทําสิ่งใดได

ถูกตองจะไดรับการเสริมแรงจากนักเรียนผูสอนเพื่อนเปนการสรางกําลังใจแกนักเรียนผูเรียน และการสอนน้ี

ยังเปนวิธีสอนที่สรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนอีกดวย เน่ืองจากมีการแขงขันระหวางทีม มีการประกาศทีมที่

ชนะและมอบของรางวัลให 

จากรูปแบบการสอนเพื่อนชวยเพื่อนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวารูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนมีหลากหลายรูปแบบ ผูสอนสามารถเลือกรูปแบบกลวิธีการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถผูเรียนไดโดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนในแตละคนแตละระดับชั้น ซึ่งในที่น้ีผูศึกษาไดปรับ

เอารูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนสอนโดยการจับคู (One-to-One Tutoring) ซึ่งเปนการสอนที่

ใหผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกวาเลือกจับคูกับผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตํ่ากวาดวย

ความสมัครใจของตนเอง แลวทําหนาที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทักษะที่ดี 

1.3 หลักการใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

Bender (2002, p. 115-139) กลาวถึงหลักการใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อวาการใหเพื่อน

ชวยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ควรดําเนินไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

1) เพื่อนผูสอนจะตองมีทักษะที่จําเปน เชน ความเขาใจในจุดประสงคของการสอนจําแนกไดวา

คําตอบที่ผิดและคําตอบที่ถูกตางกันอยางไร รูจักการใหแรงเสริมแกเพื่อนผูเรียน รูจักบันทึกความกาวหนา

ในการเรียนของเพื่อนผูเรียน และมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนผูเรียน 

2) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน ทั้งน้ีเพื่อใหบุคคลทั้งสองชวยกันบรรลุเปาหมายใน

การเรียน 

3) ครูเปนผูกําหนดขั้นตอนในการสอนใหชัดเจนและใหเพื่อนผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน

เหลาน้ัน 

4) สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกวาเพื่อนผูเรียนเขาใจดีแลวจึงสอนขั้นตอไป 

5) ฝกใหเพื่อผูสอนเขาใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผูเรียนดวยวาพฤติกรรมใดแสดงวา

เพื่อนผูเรียนไมเขาใจ ทั้งน้ีจะไดแกไขถูกตอง 

6) เพื่อนผูสอนควรบันทึกความกาวหนาในการเรียนของเพื่อนผูเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ที่กําหนดไว 

7) ครูผูดูแลรับผิดชอบจะตองติดตามผลการสอนของเพื่อนผูสอนและการเรียนของเพื่อนผูเรียนดวย

วาดําเนินการไปในลักษณะใด มีปญหาหรือไม 

8) ครูใหแรงเสริมแกทั้ง 2 คนอยางสม่ําเสมอ 

9) ชวงเวลาในการใหเพื่อนชวยเพื่อนไมควรใชเวลานานเกินไป งานวิจัยระบุวาระยะเวลาที่มี

ประสิทธิภาพในการใหเพื่อนชวยเพื่อนในระดับชั้นประถมศึกษาอยูระหวาง15– 30 นาท ี
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10) เพื่อนผูสอนมีการยกตัวอยางประกอบการสอน จึงจะชวยใหเพื่อนผูเรียนเรียนเขาใจเน้ือหาไดดี

ยิ่งขึ้น 

 

2. ทฤษฎีการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ 

กฎการเรียนรู (Law of Learning) Thorndike ไดสรุปกฎของการเรียนรูออกเปน 2 กฎใหญ ๆ 

ดังตอไปน้ี (เติมศักด์ิ คทวณิช 2547, หนา 183-187) 

2.1 กฏการเรียนรูหลัก 3 กฏ (Three Major Laws of Learning) ไดแก 

ก. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) พฤติกรรมการเรียนรู จะเกิดขึ้นไดถาบุคคลน้ัน

มีความพรอมทางรางกายและความพรอมทางจิตใจ ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจที่จะเรียนรูในสิ่งน้ัน ๆ กฎแหง

ความพรอมยังสามารถแบงเปนกฎยอยไดดังน้ี 

1) เมื่อบุคคลมีความพรอมจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรู ถาไดกระทําหรือเรียนรู

ตามความตองการบุคคลน้ันจะเกิดความพึงพอใจจนทําใหเกิดการเรียนรูขึ้น 

2) เมื่อบุคคลมีความพรอมจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรู ถาไมไดกระทําหรือเรียนรู 

ตามความตองการบุคคลน้ันจะเกิดความไมพอใจ ไมสบายใจ และหงุดหงิดใจ 

3) เมื่อบุคคลไมพรอมจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรู ถาถูกบังคับใหกระทําหรือ

เรียนรู จะทําใหเกิดความคับของใจ ไมสบายใจ เครียด และเกิดความไมพอใจขึ้นได 

ข. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวควรไดรับการฝกฝน

หรือกระทําซ้ํา ๆ อยูเสมอ ๆ เพื่อสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองใหแนนแฟน

มั่นคงยิ่งขึ้น กฎน้ีแยกเปน 2 กฎยอยดังน้ี 

1) กฎแหงการใช (Law of Use) หมายความวา พฤติกรรมการเรียนรูใด ๆก็ตามเมื่อ

เกิดขึ้นแลวไดรับการกระทําซ้ํา ๆ อยูเร่ือย ๆ จะเกิดความชํานาญและเปนความเคยชินพฤติกรรมน้ันจะคงทน

เปนระยะเวลายาวนาน ยิ่งฝกมากเทาใดยิ่งถูกตองมากขึ้นเทากัน 

2) กฎแหงการไมไดใช (Law of Disuse) พฤติกรรมการเรียนรูใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น

แลวมีการเวนระยะเวลานานและขาดการฝกฝน พฤติกรรมเหลาน้ันจะลดประสิทธิภาพลงเร่ือย ๆ และมี

แนวโนมที่พฤติกรรมการเรียนรูน้ันจะคอย ๆ เลือนหายไปไดในที่สุด 

ค. กฏแหงผลการตอบสนอง (Law of Effect) กฏน้ีมีใจความสําคัญที่วาพฤติกรรมใดก็ตาม

เมื่อแสดงการตอบสนองแลวไดรับความสุข ความพึงพอใจ และความภูมิใจรางกายจะเลือกพฤติกรรมน้ัน

กลับมาตอบสนองอีกคร้ังเมื่อพบกับสิ่งเราหรือสถานการณเดิมแตถาพฤติกรรมใดก็ตามที่แสดงการ

ตอบสนองแลวไดรับความทุกข ความไมพอใจ และความผิดหวัง มีแนวโนมวาพฤติกรรมน้ันจะลดการ

ตอบสนองลงจนหายไปในที่สุด ดังน้ันการใชกฎขอน้ีจึงควรจะเกิดขึ้นหลังจากพฤติกรรมการเรียนรูได

เกิดขึ้นแลว หรือขณะอยูในระยะของการฝกฝนฝกหัด ซึ่งจะมีผลตอการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่ง

เรากับการตอบสนองใหแนนแฟนยิ่งขึ้น พฤติกรรมการเรียนรูก็จะมีความมั่นคงถาวรมากขึ้นดวย กฎขอน้ี
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ของ Thorndike ไดรับความนิยมอยางแพรหลายโดยเฉพาะในวงการศึกษา ดวยการใชการเสริมแรงแกผูเรียน

เพื่อใหเกิดการเรียนรู แมกระทั่ง Skinner เองก็นํากฎขอน้ีไปอธิบายทฤษฎีการเรียนรูของตนโดย Skinner 

เรียกกฎแหงผลการตอบสนองน้ีวาเปนการเสริมแรง (Reinforcement) น่ันเอง 

2.2 กฎการเรียนรูยอย 5 กฎ (Five Subordinate Laws) เปนกฎที่สนับสนุนกฎหลักแบงเปน 5 กฏยอย 

ไดแก 

ก. กฎแหงการแสดงพฤติกรรมตอบสนองหลายรูปแบบ (Multiple Responses) เมื่อบุคคล

พบกับสิ่งเราหรือสถานการณที่เปนปญหา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลายรูปแบบ และจะ

แสดงพฤติกรรมตอบสนองไปเร่ือย ๆ จนกวาจะพบพฤติกรรมที่สามารถแกปญหาไดถูกตอง พฤติกรรม

ตอบสนองจึงจะยุติลง จากน้ันบุคคลจะคอยๆ ลดพฤติกรรมตอบสนองอ่ืน ๆ จนกระทั่งเหลือวิธีที่ถูกตองที่

สามารถแกปญหาไดดีที่สุดเพียงวิธีเดียว และเลือกวิธีการแกปญหาน้ันตลอดไปกับสถานการณน้ัน ๆ 

ข. กฎแหงการเตรียมพรอมหรือทัศนคติ (Set of Attitude) Thorndike เชื่อวาการที่บุคคลจะ

สามารถเรียนรูสิ่งใด ๆ ไดดีน้ัน จะตองเกิดความพรอมหรือมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งน้ันเสียกอน จึงจะทําใหการ

เรียนรูเกิดขึ้นไดงาย และประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี มากกวาบุคคลที่ขาดความพรอมหรือมีทัศนคติที่

ไมดีตอสิ่งที่จะเรียนรู 

ค. กฎการเลือกพฤติกรรมตอบสนอง (Law of Partial Activity) เมื่อบุคคลเผชิญกับสิ่งเรา

หรือพฤติกรรมที่เปนปญหา บุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดเพื่อใชในการ

ตอบสนองสถานการณน้ัน และเมื่อคนพบพฤติกรรมตอบสนองที่แกปญหาไดแลว ก็จะหยุดพฤติกรรมลอง

ผิดลองถูก โดยหันไปเลือกพฤติกรรมที่ไดลองกระทําไปแลว จนกระทั่งคนพบวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหา

ไดแทจริง บางคร้ังถาวิธีการแกปญหาที่ถูกตองน้ันมีหลายวิธี บุคคลก็จะเลือกวิธีที่สะดวกและเสียเวลานอย

ที่สุดในการแกปญหาน้ัน ๆ เชน ถาผูเรียนไดพบวิธีแกปญหาโจทยคณิตศาสตรขอหน่ึงไดหลายวิธี ผูเรียนน้ัน

จะเลือกวิธีที่งายที่สุดในการแกปญหาโจทยขอน้ัน 

ง. กฎแหงการตอบสนอง โดยอาศัยประสบการณที่มีความคลายคลึงหรือเกี่ยวของกัน (Law 

of Response Analogy) เมื่อบุคคลประสบกับสถานการณที่เปนปญหาขึ้นบุคคลน้ันมีแนวโนมที่จะนําเอา

ประสบการณจากการแกปญหาในอดีตที่มีความคลายคลึงใกลเคียง หรือเกี่ยวของกันมาใชในการแกปญหา

กับสถานการณที่เปนปญหาใหม แตอาจไมใชเปนการแสดงพฤติกรรมใหมทั้งหมด ดังน้ันในการเรียนรูเร่ือง

ใด ๆ ก็ตาม ถาเปนเร่ืองที่มีความคลายคลึงกับเร่ืองที่เคยเรียนรูมาแลว ผูเรียนจะเรียนรูไดดีและเร็วกวาเร่ืองที่

ยังไมเคยเรียนรูมาเลย 

จ. กฏแหงการถายโยงจากสิ่งเราเกาไปสูสิ่งเราใหม (Law of Association Shifting) บุคคลจะ

เกิดการเรียนรูไดงายและเร็วขึ้น ถาบุคคลน้ันมองเห็นสิ่งเราใหมและสิ่งเราที่เคยประสบมีความสัมพันธกัน 

จะทําใหการเรียนรูสิ่งเราใหมกระทําไดงายขึ้น เน่ืองจากผูเรียนจะเกิดการเชื่อมโยงสิ่งเราเกาและสิ่งเราใหม

เขาดวยกัน ทําใหมองเห็นทางในการแกปญหาไดรวดเร็วขึ้น 
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จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา การเรียนรูเกิดจากการสรางความสัมพันธบางอยางระหวาง

สิ่งเรา (Stimulus) กับพฤติกรรมการตอบสนอง (Response) ในระยะเวลาพอสมควร กลาวคือ เมื่อมี

สถานการณหรือสิ่งที่เปนปญหาเกิดขึ้น รางกายจะเกิดความพยายามที่จะแกปญหาน้ัน โดยแสดงพฤติกรรม

ตอบสนองออกมาหลาย ๆ รูปแบบในลักษณะแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกวาจะพบวิธีที่ดีและ

เหมาะสมที่สุดในการแกปญหา ซึ่งรางกายจะเลือกพฤติกรรมตอบสนอง ที่พอใจที่สุดน้ันไวเพียงวิธีเดียว 

และจะนําพฤติกรรมตอบสนองดังกลาวไปเชื่อมโยงกับสิ่งเราหรือปญหาน้ัน ทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นวา ถามี

สิ่งเราหรือปญหาน้ัน ทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นวา ถามีสิ่งเราหรือปญหาเชนน้ีอีกจะแสดงพฤติกรรมอบสนอง

เชนไร สิ่งสําคัญในการเรียนรูที่ Thorndikeใหความสําคัญอยางมาก ไดแก แรงเสริม (Reinforcement) คือ

ความพึงพอใจที่รางกายไดรับ เพราะจะทําใหการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับพฤติกรรมตอบสนองมีความ

แนนแฟนมากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี สุรางค โควตระกูล (2545, หนา 238 – 247) กลาววา คนเรามีปฏิสัมพันธ (Interact) กับ

สิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวเราอยูเสมอ การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้ง

ผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเรา สวนมากจะเปนการเรียนรูโดยการ

สังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สําหรับตัวแบบไมจําเปนตอง

เปนตัวแบบที่มีชีวิตเทาน้ัน แตอาจจะเปนตัวแบบสัญลักษณ เชน ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน หรือภาพยนตร 

หรืออาจจะเปนรูปภาพการตูนหนังสือก็ได นอกจากน้ีคําบอกเลาดวยคําพูดหรือขอมูลที่เขียนเปนลายลักษณ

อักษรก็เปนแบบได การเรียนรูโดยการสังเกตไมใชการลอกแบบจากสิ่งที่สังเกต โดยผูเรียนไมคิดคุณสมบัติ

ของผูเรียนมีความสําคัญ 

Bandura (1977, p. 125-139) ไดอธิบายกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการ

เรียนรูโดยตัวแบบวามีทั้งหมด 4 อยางคือ 

1. กระบวนการความใสใจ (Attention) ความใสใจของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญมากถาผูเรียนไมมีความ

สนใจการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไมเกิดขึ้น ดังน้ันการเรียนรูแบบน้ีความใสใจจึงเปน

สิ่งแรกที่ผูเรียนจะตองมี Bandura กลาววา ผูเรียนจะตองรับรูสวนประกอบที่สําคัญของพฤติกรรมของผูที่

เปนตัวแบบ องคประกอบที่สําคัญของตัวแบบที่มีอิทธิพลตอความใสใจของผูเรียนมีหลายอยาง เชน เปนผูที่

มีเกียรติสูง (High Status) ความสามารถสูง (High Competence) หนาตาดี รวมทั้งการแตงตัว การมีอํานาจที่

จะใหรางวัลหรือลงโทษ คุณลักษณะของผูเรียนก็มีความสัมพันธกับกระบวนการใสใจ ตัวอยางเชน วัยของ

ผูเรียน ความสามารถทางดานพุทธิปญญา ทักษะทางการใชมือและสวนตาง ๆ ของรางกายรวมทั้งตัวแปร

ทางบุคลิกภาพของผูเรียน ตัวแปรเหลาน้ีมักจะเปนสิ่งจํากัดขอบเขตของการเรียนรูโดยการสังเกต 

2. กระบวนการการจดจํา (Retention) การที่ผูเรียนหรือผูสังเกตสามารถที่จะเลียนแบบหรือแสดง

พฤติกรรมเหมือนตัวแบบไดก็เปนเพราะผูเรียนบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบไวในความจําระยะยาว ผู

สังเกตที่สามารถอธิบายพฤติกรรม หรือการกระทําของตัวแบบดวยคําพูดหรือสามารถมีภาพพจนสิ่งที่ตน

สังเกตไวในใจจะเปนผูที่สามารถจดจําสิ่งที่เรียนรูโดยการสังเกตไดดีกวาผูที่เพียงแตดูเฉย ๆ หรือทํางานอ่ืน
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ในขณะที่ดูตัวแบบไปดวย สรุปแลวผูสังเกตที่สามารถระลึกถึงสิ่งที่สังเกตเปนภาพพจนในใจ (Visual 

Imagery) และสามารถเขารหัสดวยคําพูดหรือถอยคํา (Verbal Coding) จะเปนผูที่สามารถแสดงพฤติกรรม

เลียนแบบจากตัวแบบไดแมวาเวลาจะผานไปนาน ๆ และนอกจากน้ี ถาผูสังเกตหรือผูเรียนมีโอกาสที่จะได

เห็นตัวแบบแสดงสิ่งที่จะตองเรียนรูซ้ําก็จะเปนการชวยความจําใหดียิ่งขึ้น 

3. กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอยาง (Reproduction) กระบวนการการแสดง

พฤติกรรมเหมือนตัวแบบเปนกระบวนการที่ผูเรียน แปรสภาพ (Transform) ภาพพจน (Visual Image) หรือ

สิ่งที่จําเปนการเขารหัสเปนถอยคํา (Verbal Coding) ในที่สุดแสดงออกมาเปนการกระทําหรือแสดง

พฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปจจัยที่สําคัญของกระบวนการน้ีคือ ความพรอมทางดานรางกายและทักษะที่

จําเปนจะตองใชในการเลียนแบบของผูเรียนถาหากผูเรียนไมมีความพรอมก็จะไมสามารถที่จะแสดง

พฤติกรรมเลียนแบบได 

4. กระบวนการการจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจของผูเรียนที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่

ตนสังเกต เน่ืองมาจากความคาดหวังวา การเลียนแบบจะนําประโยชนมาใหเชน การไดรับแรงเสริมหรือ

รางวัล หรืออาจจะนําประโยชนบางสิ่งบางอยางมาให รวมทั้งการคิดวาการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ

จะทําใหตนหลีกเลี่ยงปญหาได ในหองเรียนเวลาครูใหรางวัลหรือลงโทษพฤติกรรมของนักเรียนคนใดคน

หน่ึงนักเรียนทั้งหองก็จะเรียนรูโดยการสังเกตและเปนแรงจูงใจใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมหรือไมแสดง

พฤติกรรม เวลานักเรียนแสดงพฤติกรรมดี ซึ่งสรุปไดวาปจจัยที่สําคัญในการเรียนรูโดยการสังเกต ไดแก 

1. ผูเรียนจะตองมีความใสใจ (Attention) ที่จะสังเกตตัวแบบ ไมวาเปนการแสดงโดยตัว

แบบจริงหรือตัวแบบสัญลักษณ ถาเปนการอธิบายดวยคําพูดผูเรียนก็ตองต้ังใจฟงหรือถาจะตองอาน

คําอธิบายก็จะตองมีความต้ังใจที่จะอาน 

2. ผูเรียนจะตองเขารหัสหรือบันทึกสิ่งที่สังเกตหรือสิ่งที่รับรูไวในความจําระยะยาว 

3. ผูเรียนจะตองมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และควรจะทําซ้ําเพื่อจะใหจําได 

4. ผูเรียนจะตองรูจักประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยใชเกณฑ (Criteria) ที่ต้ังขึ้นดวย

ตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน 

จากทฤษฎีการเรียนรูดังกลาวขางตนผูศึกษานําแนวคิด และกระบวนการจัดการเรียนรูในเร่ืองการ

สรางความสัมพันธระหวางสิ่งเรา (Stimulus) กับพฤติกรรมการตอบสนอง (Response) โดยใหผูเรียนได

แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลาย ๆ รูปแบบ สิ่งสําคัญในการเรียนรูคือ การใหการเสริมแรง 

(Reinforcement) เพราะจะทําใหการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับพฤติกรรมตอบสนองมีความแนนแฟนมากยิ่ง

ขึ้น ประยุกตใชในการปรับพฤติกรรมจากการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียนและ

สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน ปรับใชกับกระบวนจัดการเรียนรูใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมการกระทํา

หลาย ๆ ตัวอยางซึ่งเปนบุคคล และแบบฝกทักษะใหคําอธิบายควบคูไปกับการสาธิตทักษะแตละกิจกรรม

ชี้แนะขั้นตอนของการเรียนรูโดยการสังเกตแกนักเรียน จัดเวลาใหนักเรียนมีโอกาสที่แสดงพฤติกรรม

เหมือนตัวแบบ เพื่อจะไดดูวานักเรียนสามารถที่จะกระทําโดยการเลียนแบบหรือไมถานักเรียนทําไดไม
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ถูกตองอาจจะตองแกไขวิธีสอนหรืออาจจะแกที่ตัวผูเรียน ใหแรงเสริมแกนักเรียนที่สามารถเลียนแบบได

อยางถูกตอง เพื่อจะใหนักเรียนมีแรงจูงใจและเปนตัวอยางแกนักเรียน 

กลาวโดยสรุปไดวา กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิตซึ่งกวา

คนเราจะเกิดการเรียนรูไดดีและแสดงออกทางการกระทําน้ัน จะตองผานขั้นตอนและองคประกอบมากมาย 

รวมทั้งเกี่ยวเน่ืองกับบุคคลหลายฝาย ไดแก บทบาทของครู ผูปกครองตัวเด็กเอง การนําหลักการเรียนรูแบบ

การสังเกตหรือเลียนแบบจากตัวแบบ ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งตัวบุคคลจริง ๆ เชน ครู เพื่อน 

 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

3.1 ดานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนน้ัน นุชนาฏ เทพพิทักษ

ศักด์ิ (2542) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานเร็ว วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวย

วิธีการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนและวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์และความสามารถ

ในดานการอานเร็ว วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อนและวิธีสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอน

แบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ และประภาพร อัน

สงคราม (2545) ศึกษาการพัฒนาการสอนและแบบฝกทักษะภาษาไทย การสะกดคําและแจกลูกคําดวย

วิธีการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และเพื่อหาคาดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการสอนและแบบฝกทักษะภาษาไทย ผลการศึกษาพบวา แผนการสอนและแบบฝก

ทักษะภาษาไทย การสะกดคํา ดวยวิธีการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขั้นมี

ประสิทธิภาพเทากับ 83.40/86.16 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .49 แสดงวาผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอย

ละ 49 นอกจากน้ี ชาระวี ศรีนนท (2546) ศึกษาผลของการฝกอบรมโดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการปองกันการเสพยาบา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบาง

แพรกเหนือ จังหวัดนนทบุรีปการศึกษา 2546 และเปรียบเทียบผลของการฝกอบรมความสามารถในการ

ปองกันการเสพยาบาของนักเรียนกลุมเสี่ยงจากกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ผลการวิจัยพบวาหลักจากไดรับการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฝกอบรมการปองกันการเสพยาบา นักเรียนกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมี

ความสามารถในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปองกันการเสพยาบาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปองกันการเสพยาบาจาก

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน นักเรียนกลุมเสี่ยงมีความสามารถในการปองกันการเสพยาบาเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูน้ันอารยันต แสงนิกุล (2546) ศึกษาการ

พัฒนาแผนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองขุนชางขุนแผนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา แผนการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 88.00/86.86 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่ต้ังไว นักเรียนกลุมเรียนเกง ปานกลาง และออน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน

เทากับ 27.14, 28.86, 29.14 คะแนนตามลําดับ และมีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรูเทากับรอยละ 81 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ันจึง

ควรนําการจัดกิจกรรมแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนไปใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ืองอ่ืนตอไป 

และ สุนันทา โพธิ์ชัย (2547) ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เร่ือง เศษสวน

วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน เร่ือง

เศษสวน มีประสิทธิภาพ 80.80/76.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว และมีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน มีคาเทากับ .49 

3.3 ดานการใชกิจกรรมในการพัฒนาทักษะ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการใชกิจกรรมในการพัฒนาทักษะน้ัน จันทรเพ็ญ บํารุง (2547) ไดศึกษา

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนบานโคกตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ผูรวมศึกษาคนควาประกอบดวยครูผูสอน

ภาษาอังกฤษจํานวน 2 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 3 วงจร วงจรละ 4 

ชั่วโมง ผลการศึกษา พบวานักเรียนสามารถพูดโตตอบโดยใชประโยคและออกเสียงไดถูกตองเปนบาง

ประโยคตามสถานการณ นักเรียนผูนํามีความมั่นใจพรอมชวยเพื่อนมากขึ้น นักเรียนใหความสนใจและ

สนุกสนานในการรวมกิจกรรม เรียบเรียงเน้ือหาในการพูดเปนไปดวยความเรียบรอยและ ศิวาณา พันธุรัตน 

(2549) ศึกษาการปรับพฤติกรรมภาวะไมอยูน่ิงและสมาธิสั้นของเด็กออทิสติกในหองเรียนเรียนรวม โดยใช

เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน โรงเรียนวัดชางเคี่ยน พบวากรณีศึกษามีพฤติกรรมการว่ิงออกนอกแถวขณะรวม

กิจกรรมเคารพธงชาติลดลงหลังใชเทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน 

สรุปงานวิจัยในประเทศดังกลาว การใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนกระบวนการ

เรียนรูที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพที่สูงขึ้นนอกจากน้ียังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ไมพึงประสงคของผูเรียนใหดีขึ้น นักเรียนผูนํามีความมั่นใจพรอมชวยเพื่อนมากขึ้น และผูเรียนใหความ

สนใจ กระตือรือรน รวมทั้งสนุกสนานในการรวมกิจกรรม ทําใหบรรยากาศการเรียนรูเปนที่นาพึงพอใจ ทํา

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเพิ่มขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองโดยการเรียนการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย             

พณิยชการ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

1. รูปแบบการวิจัย 

2. ประชากรที่ศึกษา 

3. เทคนิคและวิธีการเลือกตัวอยาง  

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5. การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

6. ขั้นตอนและ วิธีการรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูล 

8. สถิติที่ใช 

 

รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)   

 

ประชากรท่ีศึกษาไดแก  

กลุมประชากรเปาหมาย   คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 2 หอง   แบงเปน   

ปวช.1/1  จํานวน  44 คน 

ปวช.1/3  จํานวน  40 คน 

 กลุมตัวอยาง คือ ทําการเลือกนักศึกษาแบบสุมแบบสุมเฉพาะเจาะจงโดยนํานักศึกษาที่มีคะแนน

มากจํานวนหองละ 7 คน และนักศึกษาที่มีคะแนนนอยจํานวนหองละ 7 คน รวม 14 คน (คัดเลือกนักศึกษาที่

ไดคะแนนมากและนอย จากคะแนนสอบกลางภาครายวิชาหนาที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1/2562) 

  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ขอสอบกลางภาค เพื่อแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม (กลุมที่ไดคะแนนมากและกลุมที่ได

คะแนนนอย)  

 2. ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 3. แบบบันทึกการใหและรับคําปรึกษาในกลุมที่มีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของ

นักศึกษา 

 

การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

1) ขอสอบกลางภาค ผูวิจัยจัดทําขึ้นเองโดยครอบคลุมเน้ือหากลางภาคตามรายวิชาที่สอน   

แบบสอบถามน้ีมีลักษณะเปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จะมีคําตอบถูกเพียง 1 คําตอบจํานวน 

60 ขอ การใหคะแนน ถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน 

2) ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําขึ้นเองโดยครอบคลุมเน้ือหาปลายภาคตาม

รายวิชาที่สอน  

แบบสอบถามน้ีมีลักษณะเปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จะมีคําตอบถูกเพียง 1 คําตอบจํานวน 

60 ขอ การใหคะแนน ถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน 

3) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 

ผูวิจัยนําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ทําการพิจารณา 

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ความครอบคลุม ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช แลวนําไป

หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC)  

การหาความเชื่อมั่น (Reliability) 

นําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใชกับนักศึกษา ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม

ตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 ราย แลวนําการตอบแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร Kuder–

Richardson (KR-20) ไดคาความเที่ยง (Reliability) เทากับ 0.737 

 

ข้ันตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1) เก็บรวมรวมคะแนนกลางภาครายวิชาหนาที่พลเมืองภาคการศึกษาที่ 1/2562 เพื่อใชแยก

นักศึกษาออกเปนสองกลุม คือกลุมที่ไดคะแนนมากและกลุมที่ไดคะแนนนอย 

2) ประชุมนักศึกษาหองที่มีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน อธิบายขั้นตอนและ

หนาที่ของนักศึกษาแตละกลุม 

3) บันทึกการเขารวมกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนของนักศึกษา  

4) ประเมินผลการเรียนการสอน 
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N 

N 

i=1 
N 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหหาคา

ทางสถิติดังน้ี 

1) วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียนของนักเรียนจากการเรียน         

การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนโดยคาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2) วิเคราะหสภาพในการใหและรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวย

เพื่อน โดยหาคาความถี่และรอยละ 

3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนคร้ังในรับคําปรึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยใชคาความสัมพันธ 

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

- คาเฉลี่ย 

   x = ∑X 

                

x     = คาเฉลี่ย  

∑X = ผลรวมของขอมูลทั้งหมด  

N  = จํานวนขอมูลทั้งหมด  

- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ∑ (xi- x )2 

  S.D. =√ 

S.D.  = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x  = คะแนนที่ได 

x   = คาเฉลี่ย 

∑  = ผลรวม 

N  = จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 - คาความสัมพันธ โดยใชคาสถิติ Pearson correlation 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลจากการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนสอนเพื่อน ที่มีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชารายวิชาหนาที่พลเมืองโดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

และเพื่อศึกษาสภาพในการใหและรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ดังน้ันเพื่อตอบวัตถุประสงคผูวิจัยเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค จํานวน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  ขอมูลของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

สวนที่ 2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองที่ผานการเรียนการสอนโดยวิธีการ 

              แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

สวนที่ 3   ผลการศึกษาสภาพในการรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

  โดยมีรายละเอียดแตละสวนดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 1   ขอมูลของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ขอมูลของนักศึกษากลุมตัวอยางทําไดโดยการคัดเลือกนักศึกษากลุมเปาหมายหอง ปวช.1/1 และ            

ปวช.1/3 โดยทําการเลือกนักศึกษากลุมตัวอยางออกเปนสองกลุมคือ กลุมที่ไดคะแนนนอย และกลุมที่ได

คะแนนมากหองละ  7 คน ซึ่งแสดงไวในตารางที่ 1-2 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อและคะแนนสอบกอนการใชเทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนของนักศึกษากลุมเปาหมายที่ได

คะแนนนอย 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ผลคะแนนสอบกลางภาค 

(Pre – test) 

1 A1 12 

2 A2 14 

3 A3 10 

4 A4 14 

5 A5 11 

6 A6 9 

7 A7 10 

8 A8 15 

9 A9 13 

10 A10 14 

11 A11 10 

12 A12 10 

13 A13 12 

14 A14 17 

คะแนนเฉลี่ย (Mean) 12.21    

 

จากตารางที่ 1 พบวาประชากรกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนสอบนอยมีคะแนนสอบเฉลี่ย คือ 12.21 

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน) และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 2.3   
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ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อและคะแนนสอบกอนการใชเทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนของนักศึกษากลุมเปาหมายที่ได

คะแนนมาก 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ผลคะแนนสอบกลางภาค 

(Pre-test) 

1 B1 48 

2 B2 39 

3 B3 46 

4 B4 40 

5 B5 42 

6 B6 39 

7 B7 41 

8 B8 45 

9 B9 41 

10 B10 47 

11 B11 39 

12 B12 50 

13 B13 43 

14 B14 48 

คะแนนเฉลี่ย (Mean) 43.42   

 

จากตารางที่ 2 พบวาประชากรกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนสอบมากมีคะแนนสอบเฉลี่ย คือ 43.42 

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน) และมสีวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 3.83  
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ตารางท่ี 3 แสดงการจับคูกันของนักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดคะแนนนอย และกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนมาก 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล (คะแนนนอย) ชื่อ – นามสกุล (คะแนนมาก) 

1 A1 B1 

2 A2 B2 

3 A3 B3 

4 A4 B4 

5 A5 B5 

6 A6 B6 

7 A7 B7 

8 A8 B8 

9 A9 B9 

10 A10 B10 

11 A11 B11 

12 A12 B12 

13 A13 B13 

14 A14 B14 
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สวนท่ี 2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหนาท่ีพลเมืองท่ีผานการเรียนการสอนโดย

วิธีการแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ตารางท่ี 4 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองของนักศึกษากลุมไดคะแนนนอยที่ผาน           

การเรียนการสอนโดยวิธีการแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

การวิเคราะหขอมูล 

- เกณฑในการแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นจากการวิจัย ทางผูวิจัยจะวัดจากการมีคะแนนทดสอบ

หลังเรียนเทากับหรือมากกวากอนเรียนคิดเปน 30% ขึ้นไปเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มทั้งหมด 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าของการวิจัย = ความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนอยู

ที่ 0- 29% เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 

ลําดับที่ Pre-test 

(60 คะแนน) 

Post-test 

(60 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(คะแนนหลังเรียน–กอน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(คิดเปนรอยละเมื่อ 

เทียบกับคะแนนเต็ม) 

1 12 49 37 61.67 

2 14 38 24 40 

3 10 25 15 25 

4 14 27 13 21.67 

5 11 41 30 50 

6 9 32 23 38.33 

7 10 36 26 43.33 

8 15 42 27 45 

9 13 37 24 40 

10 14 35 21 35 

11 10 33 23 38.33 

12 10 24 14 23.33 

13 12 34 22 36.67 

14 17 44 27 45 

คาเฉลี่ย 12.21 35.50 23.29 38.81 

จากตารางที่ 4 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค (Pre-test) คือ 12.21 คะแนน, คาเฉลี่ยของ

คะแนนสอบปลายภาค (Post-test) คือ 35.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 60คะแนน)  

ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดคะแนนนอย มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ดีข้ึนจากการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน มีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน จากทั้งหมด 14 คน            
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(คิดเปนรอยละ 85.71)  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผูทําแบบทดสอบ คือ 23.29 คะแนน คิดเปน

รอยละ 38.81 (เกณฑในการแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นไดจากการมีคะแนนทดสอบหลังเรียน

เทากับหรือมากกวากอนเรียนคิดเปน 30% ขึ้นไป)  

 

สวนท่ี 3  ผลการศึกษาสภาพในการรับคําปรึกษาของนักศึกษาท่ีผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ตารางท่ี 5 จํานวนคร้ังในการรับคําปรึกษาของนักศึกษากลุมคะแนนนอยที่ผานการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

จํานวนคร้ังของการรับคําปรึกษา ความถี่ รอยละ 

0 0 0 

1 3 21.4 

2 2 14.3 

3 7 50 

4 2 14.3 

รวม 14 100 

 

 จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษากลุมที่ไดคะแนนนอยไดรับคําปรึกษาจากเพื่อนที่ไดคะแนนมาก          

รอยละ 100 โดยจํานวนคร้ังของการรับคําปรึกษามากที่สุดคือ 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 50  

  

ตารางท่ี 6 หัวขอในการใหคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

หัวขอการใหคําปรึกษา ความถี่ รอยละ 

ปญหาในสังคม และแนวทางแกไข 6 17.6 

บรรทัดฐานทางสังคม 8 23.5 

สถาบันทางสังคม 7 20.5 

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 4 11.7 

สิทธิหนาที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 9 26.7 

จากตารางที่ 6 พบวาหัวขอที่ใหคําปรึกษามากที่สุดไดแก สิทธิหนาที่ของพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย คิดเปนรอยละ 26.7  รองลงมาคือ บรรทัดฐานทางสังคม รอยละ 23.5 และนอยที่สุดคือ 

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม คิดเปนรอยละ 11.7 
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ตารางท่ี 7 แสดงคาความสัมพันธระหวางจํานวนคร้ังในการรับคําปรึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

หนาที่พลเมืองของนักศึกษาที่ผานการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ลําดับที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(รอยละ) 

จํานวนคร้ัง 

การรับคําปรึกษา 

คาความสัมพันธ* 

1 61.67 3 0.609* 

 

 

 

2 40 3 

3 25 1 

4 21.67 1 

5 50 4 

6 38.33 2 

7 43.33 3 

8 45 3 

9 40 2 

10 35 1 

11 38.33 3 

12 23.33 3 

13 36.67 3 

14 45 4 

 

จากตารางที่ 7 พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางทุกคนรอยละ 100 ไดรับคําปรึกษาอยางนอย 1 คร้ัง และ

ความสัมพันธระหวางจํานวนคร้ังในการรับคําปรึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองของ

นักศึกษาที่ผานการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เทากับ 0.609 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลจากการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนสอนเพื่อน ที่มีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหนาที่พลเมือง และศีลธรรมโดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 

2562 และเพื่อศึกษาสภาพในการรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนโดย

มีกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  หอง 1 และหอง 3โดยทําการสุมนักศึกษา

ที่ไดคะแนนสอบกลางภาคนอยกวา 20 คะแนนจํานวนหองละ 7 คน โดยเคร่ืองมือที่ใชไดแก ขอสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบบันทึกการใหและรับคําปรึกษาในกลุมที่มีการเรียนการสอนแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนของนักศึกษาและอาศัยการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหา

ความสัมพันธ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. นักศึกษากลุมตัวอยางที่มีคะแนนนอย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นโดยวิธีการเรียนการสอน 

แบบเพื่อนชวยเพื่อน จํานวนทั้งสิ้น 12 คน จากทั้งหมด 14 คน คิดเปนรอยละ 85.71 ระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉลี่ยของผูทําแบบทดสอบทั้งหมดคือ 23.29 คะแนน  คิดเปนรอยละ 38.81 (เกณฑในการแสดง

ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นไดจากการมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเทากับหรือมากกวากอนเรียนคิดเปน 

30% ขึ้นไป)  

 2. การศึกษาสภาพในการใหและรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนพบวา 

นักศึกษามีการขอรับคําปรึกษาจากเพื่อน โดยหัวขอสวนใหญในรับคําปรึกษาคือ สิทธิหนาที่ของพลเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย บรรทัดฐานทางสังคม และพบวาการศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนคร้ังใน

การรับคําปรึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมือง และศีลธรรมของนักศึกษาที่ผานการ

เรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. การเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักศึกษาที่มี

คะแนนนอยซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวโดยพบวานักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 85.71 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการแนวคิดการเรียนรูของมนุษยที่มีอยูหลายแนวคิดแต
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ละแนวคิดตางก็มีมุมมองที่แตกตางกันออกไป นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมมองวาเด็กเกิดการเรียนรู โดย

การเลียนแบบจากสิ่งที่ไดยินไดฟงไดเห็นจากคนรอบขาง Bandura (1977, p. 125-139) มีความเห็นวา คนเรา

มีปฏิสัมพันธ (Interact) กับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวเราอยูเสมอ การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเรา สวนมาก

จะเปนการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) โดย

ผานกระบวนการเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งเปนการนําหลักการเรียนรู การวางเงื่อนไขผลการ

กระทํามาประยุกตใชในการปรับพฤติกรรม Kohn and Vajda (1975, p. 379-390) ไดกลาวสนับสนุนวา วิธี

เรียนรูแบบใชเพื่อนชวย หมายถึง วิธีเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนเปนคูหรือกลุมยอย 

โดยรวมกันทํากิจกรรมทุกทักษะ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดชวยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธกัน ไดใช

ภาษาในการสื่อสารเพื่อเจรจาหาความหมายดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูทําหนาที่ใหความชวยเหลือให

คําแนะนําและชวยจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง  

 2. การศึกษาสภาพในการรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่ผานการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน พบวา 

สวนใหญนักศึกษามีการรับคําปรึกษา โดยหัวขอสวนใหญในการรับคําปรึกษาคือ สิทธิหนาที่ของพลเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งพบวาเปนเน้ือหาเหลาน้ีเปนเน้ือหาทั้งที่คอนคาง

ยากและมีความละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย ดังน้ันในวิธีการกระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนน้ัน

จะทําใหผูเรียนไดมีกระบวนการคิดการฝกทําดวยตนเองโดยมีเพื่อนเปนผูคอยชวยเหลือและใหคําปรึกษาใน

การเรียนหรือในเน้ือหาวิชาที่เรียนไดดีกวาอาจารยผูสอน ซึ่งเปนการทําใหนักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูมีความกลาคิดและเพิ่มความสัมพันธอันดีตอเพื่อนที่เปนผูคอยชวยเหลือและรับรูปญหาทางการเรียน   

ซึ่งจากการจากงานวิจัยในคร้ังน้ีพบกวาจํานวนคร้ังในการรับคําปรึกษามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาเคมีทั่วไปของนักศึกษาที่ผานการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง

สอดคลองกับกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ที่วาพฤติกรรมการเรียนรูใด ๆก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแลวไดรับ

การกระทําซ้ํา ๆ อยูเร่ือย ๆ จะเกิดความชํานาญและเปนความเคยชินพฤติกรรมน้ันจะคงทนเปนระยะเวลา

ยาวนาน ยิ่งฝกมากเทาใดยิ่งถูกตองมากขึ้นเทากัน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

-   ควรมีการฝกอบรมใหนักศึกษาเขาใจในกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนและบทบาทของนักศึกษา

ผูสอนและนักศึกษาผูเรียนอยางเขาใจ  

-  ควรมีการทําการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนในหลายๆรูปแบบ เชน กระบวนการกลุม หรือ ใหสอน

แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 

-      ควรมีบอรดติดประกาศผลคะแนนสูง ความต้ังใจเรียนดี เพื่อนชวยเพื่อนดี เพื่อใหผูเรียนมีความต้ังใจเรียน

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการศึกษาการใชการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบวาวิธี

ใดจะเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากที่สุด และนํามาใชปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวตอๆไป 
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