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ชื่อเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เร่ือง  การออกกําลังกาย

ดวยกีฬาไทย  โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย นายยุทธพร  จันทะนะ 

สาขา พื้นฐานทั่วไป  

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่ือง การ

ออกกําลังกายดวยกีฬาไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. 2/9  วิทยาลัยเทคโนโลยี             

อรรถวิทยพณิชยการ  โดยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 9 ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน วิเคราะหผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ คาสถิติ t-test dependent ผลการวิจัยพบวา 

การสอนโดยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนกอนเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 6.00 และสวนเบี่ยงแบน

มาตาฐาน เทากับ 8.17 และคะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 8.17 และสวนเบี่ยงมาตรฐาน เทากับ 0.75 จาก

การเปรียบเทียบแตกตางกับคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีคา T-Test เทากับ -7.050 

และคา Sig เทากับ .001 พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ สถิติระดับ .05

แสดงวา จากการสอนกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

           รายงานการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งของอาจารยกันตชาติ                        

เมธาโชติมณีกุล  หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา  วิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ที่ไดใหความรู ให

คําปรึกษา ตลอดจนคําแนะนําตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางยิ่ง จนทําใหงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จ ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดสละเวลาใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําในการ

ตรวจสอบ แกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชน จนทําใหเคร่ืองมือมีความ

ถูกตองสมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครูอาจารย และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่อํานวย

ความสะดวก ใหความรวมมือชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสงเสริมการดําเนินการวิจัยเปนอยางดี 

 คุณคาและประโยชนอันใดที่พึงมีจากงานวิจัยฉบับน้ี ผู วิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ                            

ครู-อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่มีสวนสนับสนุนใหผูวิจัยประสบความสําเร็จทางการศึกษา 

 

 ผูวิจัย 

                                                                                    นายยุทธพร  จันทะนะ 

                                                                                        อาจารย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 กีฬาไทยจัดเปนศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงหน่ึงที่มีเอกลักษณ มีความงดงามและทรงคุณคา  เร่ิมมี

ขึ้นมาพรอมกับวิวัฒนาการของชนชาติไทย การเลนกีฬาไทยนอกจากจะชวยใหรางกายไดเคลื่อนไหว

กลามเน้ือ สรางความแข็งแรงของกลามเน้ือ และหางไกลโรคภัยไขเจ็บกีฬาไทยหลายประเภท ยังชวยใหผู

เลนไดฝกสมาธิ มีความคิดสรางสรรค มีไหวพริบปฏิภาณ ต้ังแตสมัยโบราณจนกระทั้งมาถึงยุคปจจุบัน              

ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมความเปนอยูของมวลมนุษย  ในแตละยุคสมัยและแตละภูมมิภาค

ของโลก โดยเฉพาะในสมัยสังคมที่มีความเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยี และการหลั่งไหลเขามาของ

วัฒนธรรมสากล เชนการเลน กีฬาสากล ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงประสบ

ปญหาเกี่ยวกับ การที่เยาวชนไทยไมสนใจภูมิปญญาบรรพชนไทย เชนการออกกําลังกาย ดวยกีฬาไทย          

จนทําใหเยาวชนไทยไมมีภูมิคุมกันและทักษะชีวิต เปนตน สิ่งตางๆ เหลาน้ี ลวนเปนสาเหตุแหงการเกิด

ความตึงเครียด ใหแกประชากรในสังคมน้ัน ๆ ไดทั้งสิ้น  ฉะน้ัน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวขอการ

ออกกําลังกายดวยกีฬาไทย จึงเปนทางเลือกอยางหน่ึงของเยาวชน หรือบุคคลที่ตองไดรับเขามาเปนสวน

หน่ึงในการศึกษา เพื่อใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางไมเกิดปญหา เพราะการออกกําลังกายดวยกีฬาไทย จะ

สามารถชวยบรรเทาปญหาตาง ๆ ที่พวกเขากําลังเผชิญอยูในขณะน้ีไดระดับหน่ึง  ปจจุบันการจัดการเรียน

ในการบรรยาย วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในบทที่ 8 การออกกําลังกายดวยกีฬาไทย ไมไดรับความสนใจ

เทาที่ควร  ไมฝกฝนใหเกิดทักษะในการเลน และไมสนใจที่จะอานหนังสือเพิ่มเติม สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาลดลงเร่ือยๆ และไมผานเกณฑการประเมิน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความ

แตกตางของการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชวิธีการเสริมแรงทางบวก ดวยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่ือง การออกกําลังกายดวยกีฬาไทย 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. 2/9  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  โดยกิจกรรม

เพื่อนชวยเพื่อน 
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ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2/9ประจําป 

2562 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 43 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 9 

ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 2 หอง 9 ประจําปการศึกษา 2562  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

  ความหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยการออกกําลังกายดวยกีฬาไทย สามารถตีความหมายได

หลากหลาย ซึ่งอาจจะมองในเร่ืองของประสบการณ หรือกระบวนการ  หรือกิจกรรมที่จะชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต หรือแหลงสถาบันทางสังคม 

              การออกกําลังกาย หมายถึง การทําใหรางกายไดออกกําลังหรือใชแรงที่มีอยู 

 กีฬาไทย หมายถึง กีฬาที่บรรพชนไทยคนคิด และถายทอดมาสูลูก หลาน 

             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบหลังการเรียน ภายหลังการปรับพฤติกรรมรูปแบบ

การเรียนการสอนแลวผูเรียนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา 

กิจกรรมกลุมเพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง “เพื่อนชวยเพื่อน” หรือ “Peer Assist”เปนการจัดการ

ความรูกอนลงมือทํากิจกรรม (Learning Before Doing) เพื่อแสวงหาผูชวยที่มีความแตกตาง มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณความรู เพื่อขยายกรอบความคิดใหกวางและมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น โดยอาศัย “คน” เปน              

ธงนํา (People Driven) เปดมุมมองความคิดที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนระหวางทีมที่มีทักษะ 

ความสามารถ และประสบการณที่แตกตางกัน ทําใหไมมองอะไรเพียงดานเดียว 

กลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนคูหรือกลุมยอย ให

ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูสอนและผูเรียน 

เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียน ครูผูสอนมีบทบาทหนาที่เปนพียงผูใหคําแนะนําและจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 

การสอนแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน”หมายถึง กิจกรรมอยางหน่ึงที่จัดใหผูเรียนไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน

อยูเสมอ คือ เพื่อนชวยเพื่อนในลักษณะ เกงชวยออน ซึ่งเปนวิธีการที่คนเกงจะชวยอธิบาย  แนะนํา  และ

แกไขปญหาใหแกคนที่เรียนออนกวา  การจัดกิจกรรมในลักษณะน้ีเปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีสวน

รวมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรู ไดพิจารณา และคนพบความรู
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ความสามารถของตนเองใหผูเรียนมองเห็นภาพลักษณแหงตน ตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณคาตนเอง 

ตอความสําเร็จในการเรียน สิ่งเหลาน้ีจะชวยหลอหลอมใหผูเรียน รักและมีความพรอมที่จะเรียน มีความสุข

ในการเรียนรูและรวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองการสอนโดยการจับคู (One-to-One Tutoring)

เปนการสอนที่ใหผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกวาเลือกจับคูกับผูเรียนที่มีความสามารถทางการ

เรียนตํ่า แลวทําหนาที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความถนัดและมีทักษะที่ดี 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนวิชาการพัฒนาการคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการมีระดับสูงขึ้น 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการพัฒนา

คุณภาพชีวิต บทท่ี 8 การออกกําลังกายดวยกีฬาไทย 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 
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บทที่2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
      

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่ือง การออกกําลัง

กายดวยกีฬาไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. 2/9  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พาณิชยการ  โดยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกบัเพื่อนชวยเพื่อน 

3. การวัดและประเมินผล 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนไดรับ

ประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล  

การสรางเคร่ืองมือวัดใหมีคุณภาพน้ัน ไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังน้ี1  

          สมพร เชื้อพันธ (2547, หนา 53) สรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง

ความสามารถ ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆของผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียน

การสอน การฝกฝนหรือประสบการณของแตละบุคคลซึ่งสามารถวัดไดจากการทดสอบดวยวิธีการตางๆ1  

          พิมพพันธุ  เดชะคุปต และเยาว  ยินดีสุข (2548, หนา 125) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง

ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

           ปราณี กองจินดา (2549,หนา 42) กลาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ

ผลสําเร็จที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรู

ทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของ

วัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน1  

          ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทํา

ใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิ

พิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 
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2. ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกับเพื่อนชวยเพื่อน 

 คําวา “เพื่อนชวยเพื่อน” บางคนอาจจะเคยไดยินคําๆน้ีมาแลว ซึ่งเราจะพบกันมากในเร่ืองของ

การศึกษา การสอน การแกปญหาตางๆ เปนตน แตจะมีสักกี่คนที่จะรูความหมายที่แทจริงของคําๆน้ี เราจะ

มาดูกันวาแทจริงแลวคําวา “เพื่อนชวยเพื่อน” คืออะไร และการใชวิธีการน้ีมันดีอยางไร  

            “เพื่อนชวยเพื่อน” หรือ “Peer Assist” เปนการจัดการความรูกอนลงมือทํากิจกรรม (Learning Before 

Doing) เพื่อแสวงหาผูชวยที่มีความแตกตาง มาแลกเปลี่ยนประสบการณความรู เพื่อขยายกรอบความคิดให

กวางและมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น โดยอาศัย “คน” เปนธงนํา (People Driven) เปดมุมมองความคิดที่

หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนระหวางทีมที่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณที่แตกตางกัน ทําใหไม

มองอะไรเพียงดานเดียว  

วิธีการแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” สามารถทําได ดังน้ี 

1. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาทํา “เพื่อนชวยเพื่อน” ทําไปเพื่ออะไร อะไรคือตนตอของปญหา

ที่ตองการขอความชวยเหลือ 

2. ตรวจสอบวาใครที่เคยแกปญหาที่เราพบมากอนบางหรือไม โดยทําแจงแผนการทํา“เพื่อนชวย

เพื่อน” ของทีมใหหนวยงานอ่ืนๆ ไดรับรู เพื่อหาผูที่รูในปญหาดังกลาว 

3. กําหนด Facilitator (คุณอํานวย) หรือผูสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีม เพื่อใหไดผลลัพธตามตองการ 

4. คํานึงถึงการวางตารางเวลาใหเหมาะสมและทันตอการนําไปใชงาน หรือการปฏิบัติจริง โดยอาจ

เผื่อเวลาสําหรับปญหาที่ไมคาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น 

5. ควรเลือกผู เข าร วมแลกเปลี่ ยนเ รียนรู ใหมีความหลากหลาย  (Diverse) ทั้ งด านทักษะ 

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

ผูเขารวมแลกเปลี่ยนอยูที่ประมาณ 6-8 คนก็เพียงพอ 

6. มุงหาผลลัพธหรือสิ่งที่ตองการไดรับจริงๆ กลาวคือ การทํา “เพื่อนชวยเพื่อน” น้ันจะตองมองให

ทะลุ ถึ งป ญหา ส ร าง ทา ง เลื อกหลา ยๆ ทาง  ม ากก ว าที่ จะ ใชคํ าตอบสํ า เ ร็จ รูป ทา งใดทาง หน่ึง 

             7. วางแผนเวลาสําหรับการพบปะสังสรรคทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไมเปนทางการ (นอกรอบ) 

             8. กําหนดบทบาทของแตละฝายใหชัดเจน ตลอดจนสรางบรรยากาศ เพื่อใหเอ้ืออํานวยตอการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

             9. แบงเวลาที่มีอยูออกเปน 4 สวน คือ 

                        - สวนแรกใชสําหรับทีมเจาบานแบงปนขอมูล (Information) บริบท (Context) รวมทั้ง

แผนงานในอนาคต 
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                        - สวนที่สองใชสนับสนุน หรือกระตุนใหทีมผูชวยซึ่งเปนทีมเยือนไดซักถามในสิ่งที่เขา

จําเปนตองรู 

                        - สวนที่สาม ใชเพื่อใหทีมผูชวยซึ่งเปนทีมเยือนไดนําเสนอมุมมองความคิด เพื่อใหทีมเจา

บานนําสิ่งที่ไดฟงไปวิเคราะห 

                        - สวนที่สี่ ใชสําหรับการพูดคุยโตตอบ พิจารณาไตรตรองสิ่งที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

            จากความเปนมา แนวคิดทฤษฎี และวิธีการแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” เราสามารถแบงประเภท

ของ “เพื่อนชวยเพื่อน” ได 3 ประเภท ดังน้ี 

1. การสอนแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

กิจกรรมอยางหน่ึงที่จัดใหผูเรียนไดชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูเสมอ คือ เพื่อนชวยเพื่อนในลักษณะ เกง

ชวยออน ซึ่งเปนวิธีการที่ผูเรียนใหความสนใจมาก คนเกงจะจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสงเสริม

ความสามารถของผูเรียน โดยเฉพาะวิชาการดานคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด วางแผน 

ปฏิบัติ และประเมินผล ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรู ไดพิจารณา และคนพบความรูความสามารถของตนเอง

ใหผูเรียนมองเห็นภาพลักษณแหงตน ตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณคาตนเอง ตอความสําเร็จในการเรียน

การสรางเว็บไซต ภาษาHTML สิ่งเหลาน้ีจะชวยหลอหลอมใหผูเรียน รักและมีความพรอมที่จะเรียน มี

ความสุขในการเรียนรู และรวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 

            การสอนดวยวีการ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

            การสอนดวยวิธีการใหเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการที่มุงใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจตอการเรียนมากขึ้น 

เน่ืองจากนักเรียนทุกคนเปนผูที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน การนําวิธีการสอนแบบเพื่อนชวย

เพื่อนมาชวยแกปญหาการจัดการเรียนการสอน ควรจะตองสรางแรงจูงใจแกเพื่อนนักเรียนที่ชวยสอน ให

ไดรับผลประโยชนตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเปนบันไดขั้นแรกแหงความสําเร็จ ดวยการหา

กิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนพรอมที่จะใหความรวมมือ ชวยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนอยางเต็มใจและพึง

พอใจ 

            ผูสอนจะมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ ดวย

การออกแบบกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ มีความสุข การจัดการเรียน

การสอนเพื่อใหผูเรียนมีความสุข ทั้งกายและใจน้ัน จะเร่ิมจากการสรางความศรัทธาทั้งตอตัวผูสอน และตอ

วิชาที่เรียน ใหเกิดในตัวผูเรียน ใหผูเรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผูสอน 
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            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

            ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยอมรับวาผูเรียนเปนมนุษยที่มีศักยภาพ ปฏิบัติตอผูเรียนใน

ลักษณะกัลยาณมิตร และเขาใจในความเปนตัวเขา นอกจากน้ัน การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนหรือการให

ผูเรียนชวยสอนกันเองน้ี เปนวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนทางดานวิชาการดวยกันทั้ง 2 ฝาย         

การเรียนการสอนแบบน้ีไดมีการพัฒนาและนํามาใชในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปตามจุดมุงหมายและ

วิธีการไดรับการตอบสนองความตองการในระดับแรกๆ กอนเทาน้ัน เมื่อกาวผานขั้นหน่ึงไป มนุษยเราจะมี

ความตองการสูงขึ้นไปทีละขั้นเพิ่มขึ้นไปเร่ือยๆ ผูศึกษาไดคิดคนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การ

สรางเว็บไซต ภาษาHTML ดวยการดัดแปลงกระบวนการสอนซอมเสริมแบบเพื่อนชวยเพื่อน มาบูรณาการ

เขากับวิธีการดําเนินธุรกิจเครือขาย Direct Sales (ขายตรง)ดวยการสรางกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยสวนรวมสูงขึ้น และเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตํ่ารวมถึงนักเรียนที่ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู ใหสามารถเรียนรูผานตามเกณฑการประเมิน

จุดประสงค 

2. การใหคําปรึกษาแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

           การใหคําปรึกษาแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” หมายถึง การใหความชวยเหลือทางดานจิตใจ และเปน

รา ก ฐา นสํ า คั ญในก า รส นับ ส นุนผู รับ คํ า ป รึก ษ า ใ ห ดํ า เ นินชี วิตอย าง อิส ระ  โดย ป ฏิสั ม พั นธ ที่

จะ “ให” และ “รับ” ความชวยเหลือเทาเทียมกันอยางเพื่อน ไดมาฟงความรูสึกและเลาเร่ืองราวของตนเอง 

เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเขมแข็ง สามารถดํารงชีวิตไดอยาง

อิสระ 

            การใหคําปรึกษาแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” แตกตางจากการใหคําปรึกษาอยางอื่นอยางไร? 

           ในก ระ บวนก ารให คํ า ป รึกษ าฉั น เพื่ อน มีผู รับฟ ง เ รีย กว า  “ผู ให คํ า ป รึกษ าแบบ เพื่ อน ”                   

(Peer Counselor) กับผูเลาเร่ือง เรียกวา “ผูรับคําปรึกษาแบบเพื่อน” (Client) โดยแบงเวลาฝายละเทาๆกัน 

และสลับบทบาทระหวางผู เลาเร่ืองกับผูรับฟงตามเวลาที่กําหนด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน จะสงผลที่พึงพอใจแกผูรับคําปรึกษาฉันเพื่อน ไดรับรูและเขาใจเร่ืองราวของตน

อยางแทจริง ทําใหยอมรับและรักตนเอง นํามาซึ่งความเชื่อมั่นในตนเอง กลาที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลง

ตางๆและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข แตการปรึกษาของผูเชียวชาญ หรือหมอผูรับ

คําปรึกษาจะเปนฝายที่จะน่ังรับฟงเร่ืองราวตางๆเพียงฝายเดียว และผูเชียวชาญหรือหมอจะเปนคนให

คําแนะนําเพื่อใหปฏิบัติตามเทาน้ัน ดังน้ันการใหคําปรึกษาแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” จะสรางความเขาใจ 
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ทัศนคติตางๆและกอใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางผูรับและผูใหมากกวาการใหคําปรึกษาแบบ

เปนผูรับคําปรึกษาเพียงอยางเดียว 

             ขอตกลง หรือขอสัญญาในการใหคําปรึกษาแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

            ขอตกลงหรือขอสัญญาในการใหคําปรึกษามีขอที่ควรปฏิบัติทั้งหมด 4 ขอ ดังน้ี 

            1. แบงเวลาโดยเทาเทียมกัน การใหคําปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อนใหความสําคัญกับการแบงเวลา

อยางเทาเทียมกัน เพื่อจะไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันไดอยางเต็มที่ สิ่งหน่ึงที่ตองเสมอภาคกันไมวา

จะเปนใครก็ตาม ทั้งสองฝายมีเวลาเทาเทียมกัน โดยการที่ใหผูขอรับคําปรึกษาเปนผูกําหนดวาตองการเวลา

เทาไหร แตตองไมนานเกินไป ทั้งสองฝายจะตองเปนผูตกลงกันอยางเทาเทียมเสมอ ที่ตองมีกฎขอน้ีก็เพื่อ

ปองกันไมใหคนที่พูดเกงแยงเวลาไปหมด จนคนที่พูดไมเกงไมไดพูดอะไรเลย 

            2. รักษาความลับเปนสวนตัว การใหคําปรึกษาตองรับประกันไดวาผูใหคําปรึกษาจะไมเปดเผยหรือ

พูดเร่ืองของผูมารับคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาจะตองเก็บเปนความลับและตองเคารพความเปนสวนตัวของผูที่

รับคําปรึกษาเสมอ เพราะเปนการทําใหเกิดการไววางใจและรูสึกปลอดภัยทางดานจิตใจแกผูมารับคําปรึกษา 

ที่ตองมีกฎขอน้ีเพราะวา จะทําใหผูรับคําปรึกษากลาที่จะพูดเร่ืองสวนตัว และสามารถปลดปลอยไดอยาง

เต็มที่ ไมเกิดความกังวล 

            3. ไมปฏิเสธ ไมตําหนิ เมื่อมีผูมาขอรับคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาตองแสดงใหผูมารับคําปรึกษารับรู

วา เรายินดีที่จะรับฟงปญหาของเขาและเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอยางต้ังใจ เมื่อฟงแลวตองไมตําหนิหรือวิจารณ 

และไมปฏิเสธในสิ่งที่เขาเลามา ที่ตองมีกฎขอน้ีเพราะวา หากผูรับคําปรึกษาถูกปฏิเสธ หรือถูกตําหนิเขาจะ

รูสึกวาตัวเองไมมีความสําคัญ ทําใหขาดความมั่นใจในตัวเอง 

               4.ไมใหคําแนะนํา ไมชี้ทางแกไข ผูใหคําปรึกษาเมื่อไดรับฟงปญหาจากผูมาขอคําปรึกษาแลว 

จะตองไมแสดงความคิดเห็นหรือแนะนําวิธีการแกปญหา เพราะการแนะนําอาจจะไมเหมาะสมและไม

ถูกตองสําหรับคนที่มาขอคําปรึกษาเสมอไป เพราะผูที่จะเขาใจปญหาน้ันไดดีและจะแกปญหาน้ันไดก็ตอง

เปนตัวของผูรับคําปรึกษาเอง โดยเราจะตองเชื่อมั่นวามนุษยทุกคนมีพลัง มีความสามรถที่จะแกปญหาของ

ตนเอง อยางนอยการที่เขาไดมีโอกาสระบายความรูสึกที่เก็บกดออกมา ก็จะสามารถทําใหเขาไดเรียบเรียง

ปญหาและเห็นปญหาของเขาเอง และในเมื่อเขาเห็นชัดวา ปญหาของเขาคืออะไร ในที่สุดเขาก็จะสามารถ

แกไขปญหาน้ันได และจะเปนการเรียกความเชื่อมั่นของตัวเองกลับคืนมาดวย 
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 3. กลวิธีการเรียนรูแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

กลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนคูหรือกลุมยอย ให

ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูสอนและผูเรียน 

เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียน ครูผูสอนมีบทบาทหนาที่เปนพียงผูใหคําแนะนําและจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 

           รูปแบบกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

             นักการศึกษาหลายทานไดประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนไว

มากมาย มีรายละเอียดดังน้ี 

            1. การสอนโดยเพื่อนรวมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เปนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนทั้งสอง

คนที่จับคูกันมีสวนรวมในการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนทั้งสองสลับบทบาทเปนทั้งนักเรียนผูสอนที่คอย

ถายทอดความรูใหแกนักเรียนผูเรียน 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 

หลักการใชกลวิธีการเรียนรูแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

การใหเพื่อนชวยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ควรดําเนินไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

            1. เพื่อนผูสอนจะตองมีทักษะที่จําเปน เชน ความเขาใจในจุดประสงคของการสอนจําแนกไดวา 

คําตอบที่ผิดและคําตอบที่ถูกตางกันอยางไร รูจักการใหแรงเสริมแกเพื่อนผูเรียน รูจักบันทึกความกาวหนา

ในการเรียนของเพื่อนผูเรียน และมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนผูเรียน 

            2. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน ทั้งน้ีเพื่อใหบุคคลทั้งสองชวยกันบรรลุเปาหมายใน

การเรียน 

            3. ครูเปนผูกําหนดขั้นตอนในการสอนใหชัดเจนและใหเพื่อนผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอนเหลาน้ัน 

            4. สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกวาเพื่อนผูเรียนเขาใจดีแลว จึงสอนขั้นตอไป 
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            5. ฝกใหเพื่อนผูสอนเขาใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผูเรียนดวยวา พฤติกรรมใดแสดงวา

เพื่อนผูเรียนไมเขาใจ ทั้งน้ีจะไดแกไขใหถูกตอง 

            6. เพื่อนผูสอนควรบันทึกความกาวหนาในการเรียนของเพื่อนผูเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่

กําหนดไว 

            7. ครูผูดูแลรับผิดชอบจะตองติดตามผลการสอนของเพื่อนผูสอนและการเรียนของเพื่อนผูเรียนดวย

วาดําเนินการไปในลักษณะใด มีปญหาหรือไม 

            8. ครูใหแรงเสริมแกทั้ง 2 คนอยางสม่ําเสมอ 

            9. ชวงเวลาในการใหเพื่อนชวยเพื่อนไมควรใชเวลานานเกินไป งานวิจัยระบุวาระยะเวลาที่มี

ประสิทธิภาพในการใหเพื่อนชวยเพื่อนในระดับชั้นประถมศึกษาอยูระหวาง 15-30นาท ี

            10. เพื่อนผูสอนมีการยกตัวอยางประกอบการสอน จึงจะชวยใหเพื่อนผูเรียนเรียนเขาใจเน้ือหาไดดี

ยิ่งขึ้น 

 

3. การวัดและประเมินผล 

3.1 ความหมายของการวัดผลและประเมินผล (Measurement) คือการกําหนดตัวเลขใหกับวัตถุ 

สิ่งของ เหตุการณ ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมตาง ๆ หรืออาจใชเคร่ืองมือไปวัดเพื่อใหไดตัวเลขแทน

คุณลักษณะตาง ๆ เชน ใชไมบรรทัดวัดความกวางของหนังสือได 3.5 น้ิว ใชเคร่ืองชั่งวัดนํ้าหนักของเน้ือหมู

ได 0.5 กิโลกรัม ใชแบบทดสอบวัดความรอบรูในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได 42 คะแนน เปนตน 

การวัดผลแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1. วัดทางตรง วัดคุณลักษณะที่ตองการโดยตรง เชน สวนสูง นํ้าหนัก ฯลฯ มาตราวัดจะอยูในระดับ  

Ratio Scale 

2. วัดทางออม วัดคุณลักษณะที่ตองการโดยตรงไมได ตองวัดโดยผานกระบวนการทางสมอง เชน  

วัดความรู วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ มาตราวัดจะอยูในระดับ Interval Scale 

การวัดทางออมแบงออกเปน 3 ดานคือ 

2.1 ดานสติปญญา (Cognitive Domain) เชน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดเชาวนปญญา  

วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสรางสรรค ฯลฯ 

2.2 ดานความรูสึก (Affective Domain) เชน วัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ วัด 

ความวิตกกังวล วัดจริยธรรม ฯลฯ 

2.3 ดานทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เชน การเคลื่อนไหว การปฏิบัติโดยใช 

เคร่ืองมือ ฯลฯ 
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การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนําเอาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวัดรวมกับการใช 

วิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ เพื่อใหไดผลเปนอยางใด

อยางหน่ึง เชน เน้ือหมูชิ้นน้ีหนัก 0.5 กิโลกรัมเปนเน้ือหมูชิ้นที่เบาที่สุดในราน (เปรียบเทียบกันภายในกลุม) 

เด็กชายแดงไดคะแนนวิชาภาษาไทย 42 คะแนนซึ่งไมถึง 50 คะแนนถือวาสอบไมผาน (ใชเกณฑที่ครูสราง

ขึ้น) เปนตน 

การประเมินผลแบงไดเปน 2 ประเภท การประเมินแบบอิงกลุมและการประเมินแบบอิงเกณฑ 

1. การประเมินแบบอิงกลุม เปนการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใด 

บุคคลหน่ึงกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไดทําแบบทดสอบเดียวกันหรือไดทํางานอยางเดียวกัน น่ันคือเปนการใชเพื่อ

จําแนกหรือจัดลําดับบุคคลในกลุม การประเมินแบบน้ีมักใชกับการ การประเมินเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

หรือการสอบชิงทุนตาง ๆ 

2. การประเมินแบบอิงเกณฑ เปนการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใด 

บุคคลหน่ึงกับเกณฑหรือจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว เชน การประเมินระหวางการเรียนการสอนวาผูเรียนได

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่ไดกําหนดไวหรือไม 

ขอแตกตางระหวางการประเมินผลแบบอิงกลุมและอิงเกณฑ 

การประเมินผลแบบอิงกลุม 

1. เปนการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดกับคะแนนของคนอ่ืน ๆ 

2. นิยมใชในการสอบแขงขัน 

3. คะแนนจะถูกนําเสนอในรูปของรอยละหรือคะแนนมาตรฐาน 

4. ใชแบบทดสอบเดียวกันทําหรับผูเรียนทั้งกลุมหรืออาจใชแบบทดสอบคูขนาน เพื่อใหสามารถ 

เปรียบเทียบกันได 

5. แบบทดสอบมีความยากงายพอเหมาะ มีอํานาจจําแนกสูง 

6. เนนความเที่ยงตรงทุกชนิด 

การประเมินแบบอิงเกณฑ 

1. เปนการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดกับเกณฑที่ไดกําหนดไว 

2. สําหรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนหรือเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

3. คะแนนจะถูกนําเสนอในรูปของผาน-ไมผานตามเกณฑที่กําหนดไว 

4. ไมไดเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ๆ จึงไมจําเปนตองใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับผูเรียนทั้งชั้น 

5. ไมเนนความยากงาย แตอํานาจจําแนกควรมีพอเหมาะ 

6. เนนความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
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3.2 วิธีการจัดทําแบบทดสอบ  

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ

ที่ใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด 

          สิริพร ทิพยคง (2545 : 193) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงชุดคําถามที่

มุงวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนวามีความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานสมองดานตางๆ ในเร่ืองที่

เรียนรูไปแลวมากนอยเพียงใด 

           สมพร เชื้อพันธ (2547 : 59) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ

หรือชุดของขอสอบที่ใชวัดความสําเร็จหรือความสามารถในการทํากิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่เปนผล

มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนวาผานจุดประสงคการเรียนรูที่ต้ังไวเพียงใด 

           แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทที่ครูสรางมีหลายแบบ แตที่นิยมใชมี 6 แบบดังน้ี 

               1. ขอสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essey test) เปนขอสอบที่มีเฉพาะคําถาม แลวให

นั ก เ รี ย น เ ขี ย น ต อ บ อ ย า ง เ ส รี  เ ขี ย น บ ร ร ย า ย ต า ม ค ว า ม รู แ ล ะ เ ขี ย น ข อ คิ ด เ ห็ น ข อ ง แ ต ล ะ ค น 

               2.  ขอสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือขอสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกแตตัวเลือก

ดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมายตรงกันขาม เชน ถูก-ผิด ใช-ไมใช จริง-ไมจริง เหมือนกัน-ตางกัน 

เปนตน 

               3.  ขอสอบแบบเติมคํา (Completion test) เปนขอสอบที่ประกอบดวยประโยค หรือขอความที่ยังไม

สมบูรณแลวใหตอบเติมคําหรือประโยค หรือขอความลงในชองวางที่เวนไวน้ันเพื่อใหมีใจความสมบูรณ

และถูกตอง 

               4.  ขอสอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เปนขอสอบที่คลายกับขอสอบ แบบเติมคํา แต

แตกตางกันที่ขอสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเปนประโยคคําถามสมบูรณ (ขอสอบเติมคําเปนประโยคหรือ

ขอความที่ยังไมสมบูรณ) แลวใหผูตอบเขียนตอบ คําตอบที่ตองการจะสั้นและกะทัดรัดไดใจความสมบูรณ

ไมใชเปนการบรรยายแบบขอสอบอัตนัยหรือความเรียง 

               5. ขอสอบแบบจับคู (Matching test) เปนขอสอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีคาหรือขอความ

แยกออกจากกันเปน 2 ดอนแลวใหผูตอบเลือกจับคูวาแตละขอความในชุดหน่ึงจะคูกับคําหรือขอความใดใน

อีกชุดหน่ึงซึ่งมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึงตามที่ผูออกขอสอบกําหนดไว 

               6. ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) คําถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 

ตอน คือ ตอนนําหรือคําถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกน้ันจะประกอบดวยตัวเลือกที่เปน

คําตอบถูกและตัวเลือกลวง ปกติจะมีคําถามที่กําหนดใหพิจารณา แลวหาตัวเลือกที่ถูกตองมากที่สุดเพียง

ตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืนๆและคําถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใชตัวเลือกที่ใกลเคียงกัน 

              ดังน้ันในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเปนวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู

วิทยาศาสตรซึ่งมีการสรางแบบทดสอบหลากหลายไดแก ขอสอบอัตนัยหรือความเรียงขอสอบแบบกาถูกกา
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ผิด ขอสอบแบบเติมคํา ขอสอบแบบตอบสั้นๆ ขอสอบแบบจับคู และขอสอบแบบเลือกตอบ ในการวิจัยคร้ัง

น้ีผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบเน่ืองจากเปนแบบทดสอบที่สามารถวัด

พฤติกรรมทั้ง 6 ดานไดแก ดานความรู ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานการวิเคราะห ดานการ

สังเคราะหและดานการประเมินคา 

 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชีวัน บุญต๋ัน (2546) ทําการศึกษาเร่ือง การใชกลวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณคาในตนเอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจ

ในการอานภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนกอนและหลังการใชกลวิธีการเรียนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน จากการศึกษาพบวา นักเรียนที่ใชกลวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวาการทดลอง และ นักเรียนที่ใชกลวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

มองเห็นคุณคาในตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองสุจิตรา อมรสุวรรณ (2548) ท าการศึกษา

เร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem) ของผูเรียนระดับชั้น ปวช.2 ที่เปนผูเรียน

เกง ในวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเห็น

คุณคาในตนเอง(Self - Esteem) ของผูเรียนระดับชั้น ปวช.2 ที่เปนผูเรียนเกง ในวิชาคอมพิวเตอรเพื่องาน

อาชีพโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน และมีเปาหมายวา ผูเรียนจะมีคุณลักษณะการเห็นคุณคาในตนเอง(Self- 

Esteem) เพิ่มขึ้นประชากร ที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักศึกษาที่เรียนวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน อําเภอแมทาจังหวัดลําพูน ที่เปนผูเรียนเกง

จํานวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน, ใบงานประกอบ

กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน, แบบประเมินผลงานผูเรียน และแบบวัดคุณลักษณะการเห็นคุณคาในตนเอง(Self - 

Esteem) ขอมูลที่รวบรวมได วิเคราะหโดยใชคามัชฌิชเลขคณิต ผลการวิจัยพบวา หลังการเรียนโดยใชโดย

วิธีเพื่อนชวยเพื่อน ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนเกงทุกคนมีคาสูงขึ้น แสดงใหเห็นวา การเรียน

แบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณคาในตนเอง (Self -Esteem) ของผูเรียนระดับชั้น

ปวช.2 ที่ เปนผู เ รียนเกง ในวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพใหเพิ่มขึ้นไดจริงนพดล คําเรียง (2549) 

ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 โรงเรียนอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

วิธีการเรียนของนักเรียนให 
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บทที่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  หอง 9 

ประจําป 2562จํานวน 43 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 9 

ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบทดสอบกอนการเรียน (pre-test) ชนิด 2 คําตอบ คือถูกและผิด จํานวน 10 ขอ 

 2. แบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) ชนิด 4 คําตอบ คือถูกและผิด จํานวน 10 ขอ 

โดยแบงคาระดับคะแนนออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี  ปานกลาง พอใชและไมดี ดังน้ี 

9-10 คะแนน    หมายถึง  การเรียนอยูในระดับ “ดีมาก” 

  7-8  คะแนน หมายถึง  การเรียนอยูในระดับ  “ดี” 

5-6  คะแนน หมายถึง    การเรียนอยูในระดับ  “ปานกลาง” 

3-4  คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยูในระดับ   “พอใช” 

1-2  คะแนน     หมายถึง  การเรียนอยูในระดับ   “ไมดี” 

 3. ใบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและการสงงาน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. คะแนนจากแบบทดสอบกอนการเรียน (pre-test) 

 2. คะแนนจากแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) 

 3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน การเขาเรียน การสงงาน เปนตน 

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการคํานวณหาคาสถิติ โดยหาคาสถิติดังน้ี 

1.ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน SD  

2.วิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 /9 กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ คาสถิติ t-test dependent 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู วิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชแบบทดสอบ            

กอนการเรียน และแบบทดสอบหลังการเรียน  ไดผลการวิเคราะหดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนการเรียน (Pre-test) กลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน 

กลุมตัวอยาง คะแนน pre-test 

1 5 

2 7 

3 6 

4 7 

5 5 

6 6 
  

จากตารางที่ 1  จะเห็นไดวาคะแนนทดสอบกอนการเรียนสวนใหญอยูในระดับตํ่า แสดงใหเห็นถึง

พื้นความรูกอนการเรียนของนักศึกษาอยูในระดับตํ่า 

ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) 

กลุมตัวอยาง คะแนน post-test 

1 8 

2 9 

3 9 

4 8 

5 7 

6 8 

 



16 
 

ตารางคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนและการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรม

เพื่อนชวยเพื่อน 

คะแนน N �̅� SD. T-TEST SIG. 

คะแนนกอนเรียน 6 6.00 0.89 -7.050* .001 

คะแนนหลังเรียน 6 8.17 0.75 

*มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

จากตาราง พบวา การสอนโดยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนกอนเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 6.00 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.89 และคะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 8.17 และสวนเบี่ยงมาตรฐาน 

เทากับ 0.75 จากการเปรียบเทียบแตกตางกับคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีคา T-Test 

เทากับ -7.050 และคา Sig เทากับ .001 พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

สถิติระดับ .05 แสดงวา จากการสอนกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

ที่สูงขึ้น 
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บทที่5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การสอนโดยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนกอนเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 6.00 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.89 และคะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 8.17 และสวนเบี่ยงมาตรฐาน เทากับ 0.75 จาก

การเปรียบเทียบแตกตางกับคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีคา T-Test เทากับ -7.050 

และคา Sig เทากับ .001 พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ สถิติระดับ .05 

แสดงวา จากการสอนกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี พบวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ไมใสใจการเรียน  ไมตระหนัก

ถึงความสําคัญในการศึกษาเทาที่ควร  ประกอบกับมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 

เชน มือถือ  ไอโฟน  ไอแพด รวมถึงสังคมออนไลน เชน facebook และ twitter เปนตน และการสนทนาผาน

มือถือ ทําใหนักศึกษามุงไปที่สิ่งดังกลาวมากกวาการเรียน  โดยเห็นวาการเรียนการสอนในชั้นเรียนสามารถ

ไปอานหนังสือ และpower point ดวยตนเองได  ทําใหเรียนรูสิ่งที่ผูสอนบรรยายไมครบถวนตามเน้ือหา  

ผูสอนจึงจําเปนตองหาวิธีการเพื่อปรับพฤติกรรมผูเรียน และดึงดูดใหผูเรียนสนใจมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 วิธีการสอน  สื่อที่ใชในการสอน จําเปนตองนําเทคโนโลยีใหมๆ ที่อยูในความสนใจของผูเรียนเขา

มาใชดวย เชน การจัดทําหนาเพจกรุปใน facebook เพื่อใชสําหรับการนําเสนอบทความ ขาวสารดานการ

สงเสริมการขาย รวมทั้งการต้ังประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับเน้ือหาเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย 

เปนตน 
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ชื่อ...............................................นามสกุล..........................................เลขท่ี................  

ขอสอบ  วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต        เวลา 1.00 ชั่วโมง     

1. การจรดมวย  หมายถึง

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

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

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

2. จงอธิบายหลักการ ของการ จรดมวย วาตองคํานึงถึงเร่ืองใด

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

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

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

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

3. จงอธิบาย การฝกหลักการ ดวยการปอง ปด ปด เปด วามีวิธีฝกอยางไร

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

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

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

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

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

4. ทาฝก มวยไทยสายโคราช อยูกับท่ี 5 ทามีอะไรบาง

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

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

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

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

5. จงบอกความหมาย ของคําวามวยไทย วามีความหมายอยางไร

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

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

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

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

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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6. จงอธิบาย การฉากนอกรุก และการฉากนอกถอย วามีวิธีการฝกอยางไร

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

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

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

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

7. จงอธิบาย การฉากในรุก ฉากในถอย วามีวิธีการฝกอยางไร 

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

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

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

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

8. การปองกันการถูก เตะสามารถแก ไดโดยวิธีใดบาง จงบอกมา 3  วิธี

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

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

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

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

9. วิธีการใช กายาวุธ ศฮกมีวิธีการใชงานในลักษณะใดไดบาง

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

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

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

10. จงบอกประโยชน ของกีฬามวยไทยมา 5 ขอ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ ชื่อสกุล          นายยุทธพร  จันทะนะ 

วัน เดือน ปเกิด    1 มถินายน 2511 

สถานที่เกิด          สถานที่เกิดจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา        สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเทพลีลา 

วุฒิการศึกษา        สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนเศษฐบุตรบําเพ็ญ 

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษาสูง (ป.ก.ศ) วิทยาพละศึกษาจังหวัดกรุงเทพ พ.ศ.2534 สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ตําแหนงหนาที่   อาจารยฝายกิจการนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ 
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