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ช่ือเรื่องวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ยีสต์ในอาหาร ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการ ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน                                                                        

ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 

 

 

จัดท าโดย 

นาย ตะวัน อ่อนน้อม 

อาจารย์สาขาพื้นฐานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2562 
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ชื่อเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เร่ือง ยีสต์ในอาหาร ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพธุรกิจและบริการ ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  ของนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ชื่อผู้วิจัย นาย ตะวัน อ่อนน้อม 

สาขาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ยีสต์ในอาหาร นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  โดยกิจกรรมเพื่อน             
ช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช่ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 8 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดย
ใช้สถิติ ค่าสถิติ t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า 
 การสอนโดยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.00 และส่วนเบี่ยงแบน

มาตาฐาน เท่ากับ 8.17 และคะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 จาก

การเปรียบเทียบแตกต่างกับค้าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีค่า T-Test เท่ากับ -7.050 

และค่า Sig เท่ากับ .001 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ สถิติระดับ DS. 

แสดงว่า จากการสอนกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

           รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของอาจารยกันตชาติ               

เมธาโชติมณีกุล หัวหน้าศูนย์วิจัย  วิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ   ที่ได้ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา 

ตลอดจนค าแนะน าต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จ ผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปน็อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้สละเวลาให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าใน                     

การตรวจสอบ แก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ จนท าให้เคร่ืองมือมี

ความถูกต้องสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพที่อ านวย

ความสะดวก ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และส่งเสริมการด าเนินการวิจัยเป็นอย่างดี 

 คุณค่าและประโยชน์อันใดที่พึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ                            

ครู-อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จทางการศึกษา 

 
 ผู้วิจัย 

                                                                                      นายตะวัน อ่อนน้อม 
                                                                                        อาจารย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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บทที ่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ยีสต์ในอาหาร สามารถน ามาแปรรูปอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น ข้าวหมากซึ่งเป็นอาหารหมัก
พื้นบ้านของไทย ท าจากข้าวเหนียวทั้งข้าวเหนียวธรรมดาและข้าวเหนียวด า แต่ปัจจุบันมักไม่ค่อยเห็นข้าว
หมากจากข้าวเหนียวด า  
 การท าข้าวหมากเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งโดยยีสต์จะท าหน้าที่ เปลี่ยนน้ าตาลให้เป็น
เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับจุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในอาหาร ท าให้จุลินทรีย์ไม่สามารภเพิ่ม
จ านวนช่วยชะลอการเน่าเสียของอาหารในการท าข้าวหมากจะต้องใช้ลูกแป้งข้าวหมากซึ่งมีลักษณะเป็นก้อน
แป้งครึ่งวงกลม สีขาวนวล น้ าหนักเบา ในลูกแป้งข้าวหมากจะมีเชื้อราสกุล Mucor sp., Amylomyces sp. ซึ่ง
สามารถสร้างเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยแป้งในข้าวเหนียวให้เป็นน้ าตาล 
 น้ าตาล หรือ น้ าหวานที่ได้จากกากย่อยข้าวเหนียวนี้ เรียกว่า น้ าต้อย โดยในระยะแรกช่วงวันที่ 1 
และ 2 น้ าต้อยยังไม่ค่อยหวานจัด เพราะแป้งยังถูกย่อยไม่สมบูรณ์ จะเร่ิมหวานจัดประมานวันที่ 3 และถ้า
หมักไว้นานสัปดาห์จะมีกลิ่นเหล้าอ่อน ๆ เนื่องจากมียีสต์บางชนิด เช่น  ยีสต์ในสกุล Sacchacomyces sp., ที่
หมักไว้น้ าตาลในข้าวหมากกลายเป็น แอลกอฮอล์ ดังนั้น จึงควรเก็บข้าวหมากไว้ในตู้เย็นเมื่อหมักได้ที่แล้ว 
จะเห็นว่าการท าข้าวหมากมีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยาก ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องหาวิธีการสอนแบบงาน
กลุ่ม(เพื่อนช่วยพ่อน)เพื่อให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีขึ้น 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ยีสตใ์นอาหาร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  โดยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2  ห้อง 8
ประจ าปี 2562 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 44 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช่ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 8 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 คน 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบหลังการเรียน ภายหลังการปรับพฤติกรรม 
รูปแบบการเรียนการสอนแล้วผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา 

กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง “เพื่อนช่วยเพื่อน” หรือ “Peer Assist”เป็นการจัดการ
ความรู้ก่อนลงมือท ากิจกรรม (Learning Before Doing) เพื่อแสวงหาผู้ช่วยที่มีความแตกต่าง มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ เพื่อขยายกรอบความคิดให้กว้างและมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น โดยอาศัย  “คน” เป็นธง
น า (People Driven) เปิดมุมมองความคิดที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมที่มีทักษะ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่มองอะไรเพียงด้านเดียว 

กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้สอนและผู้เรียน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่เป็นพียงผู้ให้ค าแนะน าและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

การสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”หมายถึง กิจกรรมอย่างหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อยู่เสมอ คือ เพื่อนช่วยเพื่อนในลักษณะ เก่งช่วยอ่อน ซึ่งเป็นวิธีการที่คนเก่งจะช่วยอธิบาย  แนะน า  และ
แก้ไขปัญหาให้แก่คนที่เรียนอ่อนกว่า  การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้พิจารณา และค้นพบความรู้
ความสามารถของตนเองให้ผู้เรียนมองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน ตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าตนเอง 
ต่อความส าเร็จในการเรียน สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียน รักและมีความพร้อมที่จะเรียน มีความสุข
ในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องการสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring)
เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนต่ า แล้วท าหน้าที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความถนัดและมีทักษะที่ดี 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทญาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทญาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ 
มีระดับสูงขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที่2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
      การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุ่งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เร่ือง ยีสต์ในอาหาร ในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ด้วยกิจกรรมเพื่ อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับ                 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้

1. ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกบัเพื่อนช่วยเพื่อน 
3. การวัดและประเมินผล 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรี ยนได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การ
สร้างเคร่ืองมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้  

          สมพร เชื้อพันธ์ (2547, หน้า 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียน
การสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ  

          พิมพ์พันธุ์  เดชะคุปต์ และเยาว์  ยินดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง
ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 

           ปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้
ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  

          ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท า
ให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ
พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
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 หมายถึง การกระท าสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนการเรียน โดยการแสดงออกผ่าน

ทางกริยา อาการ และการปฏิบัติตนทางด้านการเรียน เช่น ความตั้งใจฟง ความสนใจในการตอบค าถามและ

ท าแบบฝึกหัด การอ่านหนังสือ และการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทเรียนนอกห้องเรียน เป็นต้น มีผู้น าเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมการเรียนไวดังต่อไปนี้ ลินเกร็น (Lingren, 1969, อางถึงใน 

ชลิศา รัตรสาร, 2549) ส ารวจพบวานักศึกษาที่ผลการเรียนดีมาจากนิสัยในการเรียนดีมีความสนใจในการ

เรียนเปนสวนใหญ และมาจากเชาวนปญญาเปนสวนนอยแมดด็อก (Maddox, 1963, อางถึงใน ชลิศา รัตร

สาร, 2549) ศึกษาพบวา ผลการเรียนไมไดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคลเทานั้น แตตองขึ้นอยูกับวิธีการ

เรียนที่มีประสิทธิภาพดวย นิสัยในการเรียนที่ดีเปนองคประกอบของความส าเร็จในการศึกษาสูงถึงรอยละ 

30 – 40 ดิวอ้ี(Dewey, อางถึงใน สุวิทยมูลค า, 2547) เสนอวา ผูเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการกระท า 

(Learning by doing) และผูเรียนตองมีการท าความเขาใจความรูใหม โดยตองอาศัยประสบการณเดิมที่สั่งสม

มาเปนพื้นฐาน การเรียนรูเปนความพยายามเชิงสังคม 

2. ความหมายและทฤษฏีเกี่ยวกับเพื่อนช่วยเพื่อน 

 ค าว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” บางคนอาจจะเคยได้ยินค าๆนี้มาแล้ว ซึ่งเราจะพบกันมากในเร่ืองของ

การศึกษา การสอน การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของค าๆนี้ เราจะ

มาดูกันว่าแท้จริงแล้วค าว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” คืออะไร และการใช้วิธีการน้ีมันดีอย่างไร  

            “เพื่อนช่วยเพื่อน” หรือ “Peer Assist” เป็นการจัดการความรู้ก่อนลงมือท ากิจกรรม (Learning Before 

Doing) เพื่อแสวงหาผู้ช่วยที่มีความแตกต่าง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เพื่อขยายกรอบความคิดให้

กว้างและมีประสิทธิภาพมายิง่ขึ้น โดยอาศัย “คน” เป็นธงน า (People Driven) เปิดมุมมองความคิดที่

หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมที่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่

มองอะไรเพียงด้านเดียว  

วิธีการแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” สามารถท าได้ ดังนี้ 

            1. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าท า “เพื่อนช่วยเพื่อน” ท าไปเพื่ออะไร อะไรคือต้นตอของปัญหา

ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ 

            2. ตรวจสอบว่าใครที่เคยแก้ปัญหาที่เราพบมาก่อนบ้างหรือไม่ โดยท าแจ้งแผนการท า“เพื่อนช่วย
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เพื่อน” ของทีมให้หน่วยงานอ่ืนๆ ได้รับรู้ เพื่อหาผู้ที่รู้ในปัญหาดังกล่าว 

            3. ก าหนด Facilitator (คุณอ านวย) หรือผู้สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 

            4. ค านึงถึงการวางตารางเวลาให้เหมาะสมและทันต่อการน าไปใช้งาน หรือการปฏิบัติจริง โดยอาจ

เผื่อเวลาส าหรับปัญหาที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น 

            5. ควรเลือกผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย (Diverse) ทั้งด้านทักษะ 

(Skill) ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ (Competencies) และประสบการณ์ (Experience) ส าหรับจ านวน

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 6-8 คนก็เพียงพอ 

            6. มุ่งหาผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจริงๆ กล่าวคือ การท า “เพื่อนช่วยเพื่อน” นั้นจะต้องมองให้

ทะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง มากกว่าที่จะใชค้ าตอบส าเร็จรูปทางใดทางหนึ่ง 

            7. วางแผนเวลาส าหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (นอกรอบ) 

            8. ก าหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ตลอดจนสร้างบรรยากาศ เพื่อให้เอ้ืออ านวยต่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

            9. แบ่งเวลาที่มีอยู่ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

                        - ส่วนแรกใช้ส าหรับทีมเจ้าบ้านแบ่งปันข้อมูล (Information) บริบท (Context) รวมทั้ง

แผนงานในอนาคต 

                        - ส่วนที่สองใช้สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ทีมผู้ช่วยซึ่งเป็นทีมเยือนได้ซักถามในสิ่งที่เขา

จ าเป็นต้องรู้ 

                        - ส่วนที่สาม ใช้เพื่อให้ทีมผู้ช่วยซึ่งเป็นทีมเยือนได้น าเสนอมุมมองความคิด เพื่อให้ทีมเจ้า

บ้านน าสิ่งที่ได้ฟังไปวิเคราะห์ 

                        - ส่วนที่สี่ ใช้ส าหรับการพูดคุยโต้ตอบ พิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

            จากความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และวิธีการแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เราสามารถแบ่งประเภท

ของ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

            กิจกรรมอย่างหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ คือ เพื่อนช่วยเพื่อนใน

ลักษณะ เก่งช่วยอ่อน ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เรียนให้ความสนใจมาก คนเก่งจะจัดกระบวนการเรียน
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การสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน  โดยเฉพาะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้  ได้

พิจารณา และค้นพบความรู้ความสามารถของตนเองให้ผู้เรียนมองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน 

ตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าตนเอง ต่อความส าเร็จในการเรียนการสร้างเว็บไซต์ ภาษา

HTML สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียน รักและมีความพร้อมที่จะเรียน มีความสุขในการ

เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

            การสอนด้วยวีการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

            การสอนด้วยวิธีการให้เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการที่มุ่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น 

เนื่องจากนักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน  การน าวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนมาช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ควรจะต้องสร้างแรงจูงใจแก่เพื่อนนักเรียนที่ช่วยสอน  ให้

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความส าเร็จ ด้วยการหา

กิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนอย่างเต็มใจและพึง

พอใจ 

            ผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้วย

การออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  มีความสุข การจัดการเรียน

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข ทั้งกายและใจนั้น จะเร่ิมจากการสร้างความศรัทธาทั้งต่อตัวผู้สอน และต่อ

วิชาที่เรียน ให้เกิดในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผู้สอน 

            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

            ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยอมรับว่าผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ ปฏิบัติต่อผู้เรียนใน

ลักษณะกัลยาณมิตร และเข้าใจในความเป็นตัวเขา นอกจากนั้น การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือการให้

ผู้เรียนช่วยสอนกันเองนี้ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย การ

เรียนการสอนแบบนี้ได้มีการพัฒนาและน ามาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการ

ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับแรกๆ ก่อนเท่านั้น เมื่อก้าวผ่านขั้นหนึ่งไป มนุษย์เราจะมีความ

ต้องการสูงขึ้นไปทีละขั้นเพิ่มขึ้นไปเร่ือยๆ ผู้ศึกษาได้คิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  การสร้าง

เว็บไซต์ ภาษาHTML ด้วยการดัดแปลงกระบวนการสอนซ่อมเสริมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาบูรณาการเข้ากับ

วิธีการด าเนินธุรกิจเครือข่าย Direct Sales (ขายตรง)ด้วยการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยส่วนรวมสูงขึ้น และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ ารวมถึงนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน

จุดประสงค์ 

2. การให้ค าปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

          การให้ค าปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และเป็น

รากฐานส าคัญในการสนับสนุนผู้ รับค าป รึกษาให้ด า เนินชีวิ ตอย่ าง อิสระ  โดยปฏิสัมพันธ์ที่

จะ “ให้” และ “รับ” ความช่วยเหลือเท่าเทียมกันอย่างเพื่อน ได้มาฟังความรู้สึกและเล่าเร่ืองราวของตนเอง 

เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

อิสระ 

            การให้ค าปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” แตกต่างจากการให้ค าปรึกษาอย่างอื่นอย่างไร? 

          ในกระบวนการให้ค าปรึกษาฉันเพื่อน มีผู้รับฟังเรียกว่า “ผู้ให้ค าปรึกษาแบบเพื่อน”(Peer Counselor) 

กับผู้เล่าเร่ือง เรียกว่า “ผู้รับค าปรึกษาแบบเพื่อน” (Client) โดยแบ่งเวลาฝ่ายละเท่าๆกัน และสลับบทบาท

ระหว่างผู้เล่าเร่ืองกับผู้รับฟังตามเวลาที่ก าหนด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

จะส่งผลที่พึงพอใจแก่ผู้รับค าปรึกษาฉันเพื่อน ได้รับรู้และเข้าใจเร่ืองราวของตนอย่างแท้จริง ท าให้ยอมรับ

และรักตนเอง น ามาซึ่งความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆและสามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่การปรึกษาของผู้เชียวชาญ หรือหมอผู้รับค าปรึกษาจะเป็นฝ่ายที่จะนั่งรับ

ฟังเร่ืองราวต่างๆเพียงฝ่ายเดียว และผู้เชียวชาญหรือหมอจะเป็นคนให้ค าแนะน าเพื่อให้ปฏิบัติตามเท่านั้น 

ดังนั้นการให้ค าปรึกษาแบบ  “เพื่อนช่วยเพื่อน” จะสร้างความเข้าใจ ทัศนคติต่างๆและก่อให้เกิดการ

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้รับและผู้ให้มากกว่าการให้ค าปรึกษาแบบเป็นผู้รับค าปรึกษาเพียงอย่างเดียว 

            ข้อตกลง หรือข้อสัญญาในการให้ค าปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

            ข้อตกลงหรือข้อสัญญาในการให้ค าปรึกษามีข้อที่ควรปฏิบัติทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 

            1. แบ่งเวลาโดยเท่าเทียมกัน การให้ค าปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้ความส าคัญกับการแบ่งเวลา

อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้อย่างเต็มที่ สิ่งหนึ่งที่ต้องเสมอภาคกันไม่ว่า

จะเป็นใครก็ตาม ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเท่าเทียมกัน โดยการที่ให้ผู้ขอรับค าปรึกษาเป็นผู้ก าหนดว่าต้องการเวลา

เท่าไหร่ แต่ต้องไม่นานเกินไป ทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นผู้ตกลงกันอย่างเท่าเทียมเสมอ ที่ต้องมีกฎข้อนี้ก็เพื่อ

ป้องกันไม่ให้คนที่พูดเก่งแย่งเวลาไปหมด จนคนที่พูดไม่เก่งไม่ได้พูดอะไรเลย 
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            2. รักษาความลับเป็นส่วนตัว การให้ค าปรึกษาต้องรับประกันได้ว่าผู้ให้ค าปรึกษาจะไม่เปิดเผยหรือ

พูดเร่ืองของผู้มารับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเก็บเป็นความลับและต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ที่

รับค าปรึกษาเสมอ เพราะเป็นการท าให้เกิดการไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจแก่ผู้มารับค าปรึกษา 

ที่ต้องมีกฎข้อนี้เพราะว่า จะท าให้ผู้รับค าปรึกษากล้าที่จะพูดเร่ืองส่วนตัว และสามารถปลดปล่อยได้อย่าง

เต็มที่ ไม่เกิดความกังวล 

            3. ไม่ปฏิเสธ ไม่ต าหนิ เมื่อมีผู้มาขอรับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องแสดงให้ผู้มารับค าปรึกษารับรู้

ว่า เรายินดีที่จะรับฟังปัญหาของเขาและเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจ เมื่อฟังแล้วต้องไม่ต าหนิหรือวิจารณ์ 

และไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เขาเล่ามา ที่ต้องมีกฎข้อนี้เพราะว่า หากผู้รับค าปรึกษาถูกปฏิเสธ หรือถูกต าหนิเขาจะ

รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความส าคัญ ท าให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง 

4. ไม่ให้ค าแนะน า ไม่ชี้ทางแก้ไข ผู้ให้ค าปรึกษาเมื่อได้รับฟังปัญหาจากผู้มาขอค าปรึกษาแล้ว 

จะต้องไม่แสดงความคิดเห็นหรือแนะน าวิธีการแก้ปัญหา เพราะการแนะน าอาจจะไม่เหมาะสมและไม่

ถูกต้องส าหรับคนที่มาขอค าปรึกษาเสมอไป เพราะผู้ที่จะเข้าใจปัญหานั้นได้ดีและจะแก้ปัญหานั้นได้ก็ต้อง

เป็นตัวของผู้รับค าปรึกษาเอง โดยเราจะต้องเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีพลัง มีความสามรถที่จะแก้ปัญหาของ

ตนเอง อย่างน้อยการที่เขาได้มีโอกาสระบายความรู้สึกที่เก็บกดออกมา ก็จะสามารถท าให้เขาได้เรียบเรียง

ปัญหาและเห็นปัญหาของเขาเอง และในเมื่อเขาเห็นชัดว่า ปัญหาของเขาคืออะไร ในที่สุดเขาก็จะสามารถ

แก้ไขปัญหาน้ันได้ และจะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของตัวเองกลับคืนมาด้วย 

 3. กลวิธีการเรียนรู้แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้สอนและผู้เรียน 

เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่เป็นพียงผู้ให้ค าแนะน าและจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

           รูปแบบกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

             นักการศึกษาหลายท่านได้ประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไว้

มากมาย มีรายละเอียดดังน้ี 
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            1. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งสอง

คนที่จับคู่กันมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนทั้งสองสลับบทบาทเป็นทั้งนักเรียนผู้สอนที่คอย

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้เรียน และนักเรียนผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการสอน 

            2. การสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนที่มีการจับคู่ระหว่าง

ผู้เรียนที่มีระดับอายุแตกต่างกัน โดยให้ผู้เรียนที่มีระดับอายุสูงกว่าท าหน้าที่เป็นผู้สอนและให้ความรู้ ซึ่ง

ผู้เรียนทั้งสองคนไม่จ าเป็นต้องมีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกันมาก 

            3. การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการ

เรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ ากว่าด้วยความสมัครใจของตนเอง แล้วท า

หน้าที่สอนในเร่ืองที่ตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทักษะที่ดี 

            4. การสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนที่ให้บุคคลที่บ้านของผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการสอน ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลานของตนระหว่างที่
บุตรหลานอยู่ที่บ้าน 
 

หลักการใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
การให้เพื่อนช่วยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรด าเนินไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

            1. เพื่อนผู้สอนจะต้องมีทักษะที่จ าเป็น เช่น ความเข้าใจในจุดประสงค์ของการสอนจ าแนกได้ว่า 
ค าตอบที่ผิดและค าตอบที่ถูกต่างกันอย่างไร รู้จักการให้แรงเสริมแก่เพื่อนผู้เรียน รู้จักบันทึกความก้าวหน้า
ในการเรียนของเพื่อนผู้เรียน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพือ่นผู้เรียน 
            2. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลทั้งสองช่วยกันบรรลุเป้าหมายใน
การเรียน 
            3. ครูเป็นผู้ก าหนดขั้นตอนในการสอนให้ชัดเจนและให้เพื่อนผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้น 
            4. สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกว่าเพื่อนผู้เรียนเข้าใจดีแล้ว จึงสอนขั้นต่อไป 
            5. ฝึกให้เพื่อนผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผู้เรียนด้วยว่า พฤติกรรมใดแสดงว่า
เพื่อนผู้เรียนไม่เข้าใจ ทั้งนี้จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง 
            6. เพื่อนผู้สอนควรบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของเพื่อนผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ 
            7. ครูผู้ดูแลรับผิดชอบจะต้องติดตามผลการสอนของเพื่อนผู้สอนและการเรียนของเพื่อนผู้เรียนด้วย
ว่าด าเนินการไปในลักษณะใด มีปัญหาหรือไม่ 
            8. ครูให้แรงเสริมแก่ทั้ง 2 คนอย่างสม่ าเสมอ 
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            9. ช่วงเวลาในการให้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ควรใช้เวลานานเกินไป งานวิจัยระบุว่าระยะเวลาที่มี
ประสิทธิภาพในการให้เพื่อนช่วยเพื่อนในระดับชั้นประถมศึกษาอยู่ระหว่าง 15-30นาที 

            10. เพื่อนผู้สอนมีการยกตัวอย่างประกอบการสอน จึงจะช่วยให้เพื่อนผู้เรียนเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดี
ยิ่งขึ้น 

 3. การวัดและประเมินผล 

3.1 ความหมายของการวัดผลและประเมินผล (Measurement) คือการก าหนดตัวเลขให้กับวัตถุ 

สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ หรืออาจใช้เคร่ืองมือไปวัดเพื่อให้ได้ตัวเลขแทน

คุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างของหนังสือได้ 3.5 นิ้ว ใช้เคร่ืองชั่งวัดน้ าหนักของเนื้อหมู

ได้ 0.5 กิโลกรัม ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ 42 คะแนน เป็นต้น 

การวัดผลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
1. วัดทางตรง วัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรง เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ มาตราวัดจะอยู่ในระดับ 

Ratio Scale 
2. วัดทางอ้อม วัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรงไม่ได้ ต้องวัดโดยผ่านกระบวนการทางสมอง เช่น 

วัดความรู้ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ มาตราวัดจะอยู่ในระดับ Interval Scale 
การวัดทางอ้อมแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 
2.1 ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดเชาวน์ปัญญา วัดความ

ถนัดทางการเรียน วัดความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
2.2 ด้านความรู้สึก (Affective Domain) เช่น วัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ วัดความวิตก

กังวล วัดจริยธรรม ฯลฯ 
2.3 ด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เช่น การเคลื่อนไหว การปฏิบัติโดยใช้เคร่ืองมือ ฯลฯ 
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การน าเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้ 

วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น เน้ือหมูชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัมเป็นเนื้อหมูชิ้นที่เบาที่สุดในร้าน (เปรียบเทียบกันภายในกลุ่ม) 
เด็กชายแดงได้คะแนนวิชาภาษาไทย 42 คะแนนซึ่งไม่ถึง 50 คะแนนถือว่าสอบไม่ผ่าน (ใช้เกณฑ์ที่ครูสร้าง
ขึ้น) เป็นต้น 

การประเมินผลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท การประเมินแบบอิงกลุ่มและการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
1. การประเมินแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้ท าแบบทดสอบเดียวกันหรือได้ท างานอย่างเดียวกัน นั่นคือเป็นการใช้เพื่อ
จ าแนกหรือจัดล าดับบุคคลในกลุ่ม การประเมินแบบนี้มักใช้กับการ การประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
หรือการสอบชิงทุนต่าง ๆ 
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2. การประเมินแบบอิงเกณฑ์ เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใด
บุคคลหนึง่กับเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ เช่น การประเมินระหว่างการเรียนการสอนว่าผู้เรียนได้
บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

ข้อแตกต่างระหว่างการประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ 

การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม 
1. เป็นการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้กับคะแนนของคนอ่ืน ๆ 
2. นิยมใช้ในการสอบแข่งขัน 
3. คะแนนจะถูกน าเสนอในรูปของร้อยละหรือคะแนนมาตรฐาน 
4. ใช้แบบทดสอบเดียวกันท าหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มหรืออาจใช้แบบทดสอบคู่ขนาน เพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ 
5. แบบทดสอบมีความยากง่ายพอเหมาะ มีอ านาจจ าแนกสูง 
6. เน้นความเที่ยงตรงทุกชนิด 

การประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
1. เป็นการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้กับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
2. ส าหรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. คะแนนจะถูกน าเสนอในรูปของผ่าน-ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
4. ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอ่ืน ๆ จึงไม่จ าเป็นต้องใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับผู้เรียนทั้งชั้น 
5. ไม่เน้นความยากง่าย แต่อ านาจจ าแนกควรมีพอเหมาะ 
6. เน้นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

 3.2 วิธีการจัดท าแบบทดสอบ 

 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ
ที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลส าเร็จตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 

          สิริพร ทิพย์คง (2545 : 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงชุดค าถามที่
มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้านต่างๆ ในเร่ืองที่
เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด 
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           สมพร เชื้อพันธ์ (2547 : 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ
หรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความส าเร็จหรือความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้เพียงใด 

           แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทที่ครูสร้างมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบดังนี้ 
               1. ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essey test) เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะค าถาม แล้วให้
นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
               2.  ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกแต่ตัวเลือก
ดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน 
เป็นต้น 
               3.  ข้อสอบแบบเติมค า (Completion test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค หรือข้อความที่ยังไม่
สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมค าหรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้นเพื่อให้มีใจความสมบูรณ์
และถูกต้อง 
               4.  ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบ แบบเติมค า แต่
แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค าเป็นประโยคหรือ
ข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์)  แล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์
ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 
               5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค่าหรือข้อความ
แยกออกจากกันเป็น 2 ดแล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่งจะคู่กับค าหรือข้อความใดในอีก
ชุดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 
               6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ค าถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 
ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็น
ค าตอบถูกและตัวเลือกลวง ปกติจะมีค าถามที่ก าหนดให้พิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียง
ตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่นๆและค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน 
              ดังนั้นในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีการสร้างแบบทดสอบหลากหลายได้แก่ ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียงข้อสอบแบบกาถูกกา
ผิด ข้อสอบแบบเติมค า ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ข้อสอบแบบจับคู่ และข้อสอบแบบเลือกตอบ ในการวิจัยคร้ัง
นี้ผูว้ิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบเน่ืองจากเป็นแบบทดสอบที่สามารถวัด
พฤติกรรมทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านการน าไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการ
สังเคราะห์และด้านการประเมินค่า 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวจ้อง 
ชีวัน บุญตั๋น (2546) ท าการศึกษาเร่ือง การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความ

เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้กลวิธีการเรียนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน จากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง และ นักเรียนที่ใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
มองเห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองสุจิตรา อมรสุวรรณ (2548) ท าการศึกษา
เร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2 ที่เป็นผู้เรียน
เก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเห็น
คุณค่าในตนเอง(Self - Esteem) ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องาน
อาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน และมีเป้าหมายว่า ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง( Self- 
Esteem) เพิ่มขึ้นประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือนักศึกษาที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน อ าเภอแม่ทาจังหวัดล าพูน ที่เป็นผู้เรียนเก่ง
จ านวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน , ใบงานประกอบ
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน, แบบประเมินผลงานผู้เรียน และแบบวัดคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง(Self - 
Esteem) ข้อมูลที่รวบรวมได้ วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิชเลขคณิต ผลการวิจัยพบว่า หลังการเรียนโดยใช้โดย
วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนเก่งทุกคนมีค่าสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า การเรียน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self -Esteem) ของผู้เรียนระดับชั้น
ปวช.2 ที่ เป็นผู้ เ รียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพให้เพิ่มขึ้นได้จริงนพดล ค า เรียง (2549) 
ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่ อน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
วิธีการเรียนของนักเรียนให้ 
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บทที่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  ห้อง 8
ประจ าปี 2562จ านวน 44 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช่ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 8 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 คน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
     การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการค านวณหาค่าสถิติ โดยหาค่าสถติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการค านวณหาค่าสถิติ โดยหาค่าสถิติดังนี้ 
1.ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน SD  
2.ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร ในด้านพฤติกรรมของผู้เรียนและพฤติกรรมของครูผู้สอนรวมถึงอิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อนที่เป็นข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) ชนิด 2 ค าตอบ คือถูกและผิด จ านวน 10 ข้อ 

 2. แบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) ชนิด 4 ค าตอบ คือถูกและผิด จ านวน 10 ข้อ 

โดยแบ่งค่าระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี  ปานกลาง พอใช้และไม่ดี ดังนี้ 

9-10 คะแนน    หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับ “ดีมาก” 

 7-8  คะแนน หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับ  “ดี” 

5-6  คะแนน หมายถึง    การเรียนอยู่ในระดับ  “ปานกลาง” 

3-4  คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับ   “พอใช้” 

1-2  คะแนน     หมายถึง  การเรียนอยู่ในระดับ   “ไม่ดี” 

  3. ใบบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. คะแนนจากแบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 
 2. คะแนนจากแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) 
 3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น การเข้าเรียน  การส่งงาน เป็นต้น 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ ค่าสถิติ t-test dependent 
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บทที่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ

ก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังการเรียน  ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test)กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนน pre-test 

1 5 

2 7 
3 6 
4 7 
5 5 

6 6 
 จากตารางที่ 1  จะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า  (1-3 คะแนน) 

แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังการเรียน(post-test) 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนน post-test 

1 8 

2 9 
3 9 
4 8 
5 7 

6 8 
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ตารางค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนและการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรม

เพื่อนช่วยเพื่อน 

 N  ̅ SD. T-TEST SIG. 
คะแนนก่อนเรียน 6 6.00 0.89 -7.050 .001* 
คะแนนหลังเรียน 6 8.17 0.75 
*มีนัยยะส าคัญทางสถิติระดับ .05 

 จากตารางพบว่าการสอนโดยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.00 และ

ส่วนเบี่ยงแบนมาตาฐาน เท่ากับ 8.17 และคะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.75 จากการเปรียบเทียบแตกต่างกับค้าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีค่า T-Test 

เท่ากับ -7.050 และค่า Sig เท่ากับ .001 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 

สถิติระดับ DS. แสดงว่า จากการสอนกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           

ที่สูงขึ้น 
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บทที่5 
สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การสอนโดยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.00 และส่วนเบี่ยงแบน

มาตาฐาน เท่ากับ 8.17 และคะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 จาก

การเปรียบเทียบแตกต่างกับค้าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีค่า T-Test เท่ากับ -7.050 

และค่า Sig เท่ากับ .001 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ สถิติระดับ DS. 

แสดงว่า จากการสอนกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจการเรียน  ไม่ตระหนัก

ถึงความส าคัญในการศึกษาเท่าที่ควร  ประกอบกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 

เช่น มือถือ  ไอโฟน  ไอแพด รวมถึงสังคมออนไลน์ เช่น facebook และ twitter เป็นต้น และการสนทนาผ่าน

มือถือ ท าให้นักศึกษามุ่งไปที่สิ่งดังกล่าวมากกว่าการเรียน  โดยเห็นว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนสามารถ

ไปอ่านหนังสือ และpower point ด้วยตนเองได้  ท าให้เรียนรู้สิ่งที่ผู้สอนบรรยายไม่ครบถ้วนตามเนื้อหา  

ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการเพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียน และดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 วิธีการสอน  สื่อที่ใช้ในการสอน จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนเข้า

มาใช้ด้วย เช่น การจัดท าหน้าเพจกรุ๊ปใน facebook เพื่อใช้ส าหรับการน าเสนอบทความ ข่าวสารด้านการ

ส่งเสริมการขาย รวมทั้งการตั้งประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

เป็นต้น 
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ชื่อ...............................................นามสกุล..........................................เลขท่ี................ 
ข้อสอบ  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ        เวลา 1.00 ชั่วโมง     

1. จุลินทรีย ์ หมายถึง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

2.    จุลินทรีย ์ มีกี่ประเภทอะไรบ้าง   
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
2. จงอธิบาย  วิธีการด ารงชีวิตของยีสต์

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
3. จงอธิบาย ประโยชน์และโทษ ของยีสต์

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

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. จงอธิบาย ส่วนประกอบหลัก ในการท าแป้งลูกหมาก
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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5. จงอธิบาย ขั้นตอนการท าลูกแป้งข้าวหมากมาโดยละเอียด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

6. จงอธิบาย  ขั้นตอนการน าลูกแป้งข้าวหมากมาท าข้าวหมากมาโดยละเอียด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

7. จงอธิบายประโยชน์ ของการแปรรูปข้าวเหนียวให้เป็นข้าวหมาก
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................ 

8. จงบอกวิธีการเก็บลูกแป้งข้าวหมากอย่างถูกวิธี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

9. จงบอกคุณค่า ภูมิปัญญาไทย ในการแปรรูปอาหาร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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