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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน รายวิชาการวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหมูเรียน 581947003C ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา รศ 2208301 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ จํานวน 2 คน โดยใช
วิธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่ ง มี เ กณฑ ในการเลื อ ก คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนน
แบบทดสอบกอนการเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 50 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย แบบทดสอบ
กอนการเรียนและหลังการเรียน และแผนการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (One sample t-test)
ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนแบบทดสอบกอนการเรียนและหลังการ
เรียน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ( X = 12.50) คิดเปนรอยละ
62.50 สวนเบี่ยงเบนตราฐาน (S.D= .707) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลตางคาเฉลี่ยกอนและ
หลังเรียนอยูที่ 6.5 ซึ่ง แสดงใหเห็นวาการเรียนโดยใชวิธีก ารเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อ น ทําใหผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนัก ศึก ษาหลังการเรียน สูงกวากอนการเรียน นัก ศึก ษามีการทํากิจกรรมรวมกันในทุก ๆ
กิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน คอยชวยเหลือดูแล อธิบายงานหรือบทเรียนตางๆรวมกัน นักศึกษา
กลาซักถามเมื่อมีปญหาหรือเกิดขอสงสัยในกิจกรรมหรือบทเรียนตางๆ นักศึกษามีความสุขสนุกสนานกับการ
เรียนดี เกิดความสนิทสนม และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนและอาจารยผูสอน
คําสําคัญ (keywords) ของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement), การเรียนรูแบบเพือ่ นชวยเพื่อน (peer-assisted
learning),
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ความเปนมาของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวา
ผูเรียนสําคัญ ที่สุดทุก คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒ นาตนเองไดสง เสริม ใหผูเรียนสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล กระบวนการจัดการศึกษามุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริงกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งผลดีและ
ผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบนั ของบุคคล ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนมากยิ่งขึ้น จําเปนตองปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสรางคนใหเปนคนดี มีปญ ญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขัน และ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก (กรมวิชาการ, 2545, หนา 1)
วิธีการเรียนรูของผูเรียนมิไดมาจากอาจารยผสู อนแตผูเดียว แตสามารถเรียนรูจากเพื่อนชวยเพื่อ
ดวยกันได เพราะเพื่อนนักศึกษาดวยกันยอมมีประสบปญหาในการเรียนคลายๆกัน เมื่อคนหนึ่งเรียนรูเริ่มเขาใจ
ก็สามารถชวยเหลือเพื่อนไดวาปญหาที่ขัดของอยูที่ใด และการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อมีสวนชวยพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
จากการใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนรายวิชาการวิเคราะหโครงการและการ
บริหารโครงการ หัวเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หมูเรียน 581947003C จํานวน 6 คน ดวยแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละและนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา พบวานักศึกษา จํานวน 2 คน
ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คือ นักศึกษารหัส58194700305 ได 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
และรหัส 58194700308 ได 7 คะแนน โดยคิดเปนรอยละ 33 จากนักศึกษาทั้งหมด 6 คน มีผลสัมฤทธิ์
คอนขางต่ํา
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูส อนจึงมีความสนใจวา แนวทางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียน
สัมฤทธิ์ผล และประสบความสําเร็จวิธีหนึง่ คือ วิธีการเรียนรูท ี่เรียกวา การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
(peer-assisted learning) ซึ่งเปนวิธีการเรียนแบบชวยเหลือกัน โดยใชกระบวนการทํางานรวมกัน ทําให
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะพึ่งพากัน ดังนั้นผูวิจยั จึงเลือกใชวิธีการเรียนแบบนี้ โดยมุงหวังให
นักศึกษาที่มีความรู ความเขาใจ เนื้อหาวิชาที่ดี สามารถนําความรู ไปอธิบายแลกเปลี่ยน ชวยเพื่อนที่มผี ล
คะแนนต่ําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน รายวิชาการวิเคราะห
โครงการและการบริหารโครงการ เรือ่ ง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพือ่ น
ชวยเพื่อน
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นิยามศัพทเฉพาะ
การเรีย นรูแ บบเพื่อนชวยเพื่ อน (peer-assisted learning) หมายถึง การจัดการเรียนรูที่แบ ง
ผูเรียนออกเป นกลุ ม เล็ ก ๆ 2-3 คน สมาชิก ในกลุม จะมีทั้ ง เพศหญิ ง และเพศชายและสมาชิก ในกลุม จะมี
ความสามารถแตกตางกัน คือ ความสามารถสูง กลาง ต่ํา กําหนดใหผูเรียนเรียนรูรวมกัน เปนการชวยเหลือกัน
ระหวางเพื่อนในวัยเดียวกัน รวมมือในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ชวยกันอธิบายใหส มาชิกในกลุม มี
ความรูความเขาใจในการเรียนเหมือนกับ ที่ตนเขาใจ มีการฝกทักษะในการเรียนรวมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) หมายถึ ง ระดั บ ความสํ า เร็ จ ที่ ได จ ากความสามารถ
ทางรางกาย หรือสมอง ซึ่งอาจพิจารณาไดจากคะแนนที่กําหนดให หรือคะแนนที่ไดจากงานที่ผูสอนมอบให
หรือทั้งสององคประกอบที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผลคะแนนหลังการ
เรียนที่สูงขึ้นจากคะแนนทดสอบกอนการเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของกับการศึกษาเรือ่ งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห
โครงการและการบริหารโครงการ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยตางๆมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
(peer-assisted learning)

ตัวแปรตาม
(dependent Variables)
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าการ
วิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ที่ ได รับ การจัด การเรีย นรูแ บบเพื่ อ นชว ย
เพื่อน
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน สูงขึ้น
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคดังกลาวดังตอไปนี้
1. ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1) ประชากรในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รศ 2208301 การวิเคราะหโครงการและการบริห ารโครงการ หมูเรียน 581947003C ภาคการศึก ษาที่
1/2560 จํานวน 6 คน
2) กลุมตัวอยางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดแก รายวิชา รศ 2208301 การวิเคราะห
โครงการและการบริหารโครงการ หมูเรียน 581947003Cภาคการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งมีเกณฑการเลือก คือ
เลือกจากนักศึกษาที่ไดคะแนนไมผานเกณฑรอยละ 50 จากการทําแบบทดสอบ กอนการเรียน เรื่องการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ จํานวน 2 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ใชในการศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห
โครงการและการบริหารโครงการ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน” คือ 1) แบบทดสอบกอนการเรียน และหลังการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
และ2) แผนการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) ทดสอบกอนการเรียน เพื่อแบงกลุม
นักศึกษาที่ไมผานตามเกณฑที่กําหนด 2) จัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ แบบคละความสามารถกลุมละ 3 คน 3)
จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีแบบเพื่อนชวยเพื่อน จํานวน 2 กลุม ซึ่งในแตละกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง ปานกลาง และต่ํา คละกันในสัดสวนที่เทากัน โดยใหนักศึกษาที่เขาใจเนื้อหาเรื่อง การศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ ชวยในกลุม และ 4) ทดสอบหลังการเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนกอนการเรียนและหลัง
การเรียน
3. วิธีการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
สําหรับการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพ
เครื่อ งมื อ โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หา สาระสําคัญ ของการวิเคราะห โ ครงการและการบริห ารโครงการ เรื่อ ง
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบเนื้อหาของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน และแบบทดสอบกอนการเรียน หลังการเรียน และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ดังนี้
1) ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบตามแนวทางที่ไดรบั จากการศึกษาคนควา ให
ครอบคลุมในประเด็นที่ตองการศึกษา
2) นําแบบทดสอบสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (content validity)
3) ผูวิจัยนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒทิ ี่
แนะนํามา
4) นําแบบทดสอบไปทดลองใชเพื่อหาความเชื่อมั่น (reliability)
5) ปรับปรุงแกไขเครื่องมือแบบทดสอบ เสนอผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
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4. วิธีการพัฒนา/นวัตกรรม
นวัตกรรมที่นํามาใชในทางการศึกษาวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ใน
รายวิชาการวิเคราะหโครงการและการบริห ารโครงการ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนการเรียนและหลังการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ 3 คน 2 กลุม ซึ่งสมาชิกในกลุมจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
แตกตางกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง กลาง ต่ํา กําหนดใหผูเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง ชวยสอน
เพื่อน รวมมือทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีการฝกทักษะในการเรียนรวมกัน และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน โดยคาดวาผลสัมฤทธิ์ในการทําแบบทดสอบหลังการเรียนสูงขึ้น
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ตามขั้นตอนดังนี้
1) ทําการทดสอบกอนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
2) ผูวิจัยทําการอธิบายวิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนใหผูเรียนเขาใจ โดยใชวิธี
แบงกลุม ออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 จํานวน 3 คน ที่มีผลคะแนนทดสอบกอนการเรียน รอยละ 25 รอยละ 55
และรอยละ 70 กลุมที่ 2 จํานวน 3 คน ที่มีผลคะแนนทดสอบกอนการเรียน รอยละ 35 รอยละ 60 และรอย
ละ 65โดยมีเพื่อนที่มีคะแนนทดสอบกอนการเรียนที่มีคะแนนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ชวยเพื่อนที่มีคะแนนต่ํา
กวาเกณฑ กลุม ละ 3 คน โดยทําหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุมยอย ใหทุก คนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูสอนและผูเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับบทเรียน อาจารยผูสอนมีบทบาทหนาที่เปนเพียงผูใหคําแนะนําและจัดกิจกรรมการเรียนรูให
เหมาะสมกับผูเรียน
3) ทําการเรียนการสอนโดยใชวิธีแบบเพื่อนชวยเพื่อน จํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 3
ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม 2 กลุม กลุมละ 3 คน สมาชิกในกลุมจะมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนแตกตางกัน สูง กลาง ต่ํา เพื่ อ นที่มีผ ลสัม ฤทธิ์ก ารเรียนสูง กลาง จะคอยแนะนําชวยสอนเพื่อ นที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา รวมมือทํางาน ฝกทักษะในการเรียนรวมกัน และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4) ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
5) เมื่อทําการสอนเรียบรอยแลวใหผูเรียนทําแบบฝกหัดโดยใหทําเปนกลุมและใหผูเรียนที่
เขาใจคอยใหคําปรึกษา แนะนําในสวนที่เพื่อนไมเขาใจ
6) เมื่อสอนจบบทเรียนนี้ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียนดวยวิธีการเรียนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อ น และนําคะแนนทดสอบกอ นการเรียนและหลังการเรียนมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตาง
6. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหจากผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนการเรียน และหลังการเรียนรูแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (One sample ttest) เพื่อ ทําการเปรียบเทียบความกาวหนาของการพัฒ นาการเรียนรูเรื่อง การศึก ษาความเปนไปไดของ
โครงการ โดยจะนําเสนอผลในรูปแบบของตารางและการบรรยายตอไป
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ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ เรื่อ ง
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน” สามารถนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชากร และกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 ขอมูลของเพื่อนชวยเพื่อน
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอ มูล คะแนนทดสอบกอ นการเรียนและหลัง การเรียน โดยใช
วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชากร และกลุมตัวอยาง
ตาราง 1 แสดงจํานวน คะแนนกอนการเรียนและรอยละ ขอมูลทั่วไปของประชากร จําแนกตามนักศึกษา ที่ทํา
แบบทดสอบกอนการเรียน วิชาการวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ เรื่อง การศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รหัสประจําตัว
58194700301
58194700302
58194700303
58194700305
58194700307
58194700308

คะแนนกอนการเรียน (20 คะแนน)
12
11
13
5
14
7

รอยละ
60
55
65
25
70
35

จากตาราง 1 พบวา นัก ศึก ษาทําแบบทดสอบกอ นการเรียน วิชาการวิเคราะหโครงการและการ
บริหารโครงการ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ จํานวน 6 คน ไดแก รหัส ไดคะแนนมากที่สุด 14
คะแนน คิดเปนรอยละ 70 รองลงมา คือ รหัส 58194700303 ได 13 คะแนน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมา
รหัส 58194700301 ได 12 คะแนน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาอีก ไดแก รหัส 58194700302 ได 11
คะแนน คิดเปนรอยละ 55 รหัส 58194700308 ได 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 35 และ รหัส 58194700305
ไดคะแนนนอยที่สุด คือ 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ
ตาราง 2 แสดงจํานวน คะแนนกอนการเรียนและรอยละ ขอมูลกลุมตัวอยาง จําแนกตาม นักศึกษาที่ไมผาน
เกณฑรอยละ 50 จากการทําแบบทดสอบกอนการเรียน
ลําดับ
1
2

รหัสประจําตัว
58194700305
58194700308

คะแนนกอนการเรียน (20 คะแนน)
5
7

รอยละ
25
35
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จากตาราง 2 พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางที่ไมผานเกณฑ รอยละ 50 จํานวน 2 คน ไดแก นักศึกษา
รหัส 558194700305 ได 5 คะแนน คิดเปนรอย 25 และ รหัส 58194700308 ได 7 คะแนน คิดเปนรอยละ
35 ตามลําดับ
สวนที่ 2 ขอมูลของเพื่อนชวยเพื่อน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยในการเรียนแบบชวยเพื่อนชวยเพื่อน โดยแบงกลุมตัวอยางที่มีผ ล
คะแนนทดสอบกอนการเรียนไมถึงรอยละ 50 ออกเปน 2 กลุม ซึ่งมีเพื่อนที่มีผลคะแนนสอบกอนการเรียนที่
ผานเกณฑรอยละ 50 ขึ้นไป มาชวยเพื่อนสอน อธิบาย และเขาปรึกษากับอาจารย ตลอด 3 สัปดาหที่เรียน
เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ดังแสดงในตาราง 3 และ ตาราง 4
ตาราง 3 แสดงจํานวนการแบงกลุมตัวอยางและเพื่อน กลุมที่ 1 คะแนนกอนการเรียนและรอยละ ขอมูล
กลุมเพื่อน จําแนกตามนักศึกษาที่ไมผานเกณฑ รอยละ 50 จากการทําแบบทดสอบกอนการเรียน
ลําดับ
1

รหัสประจําตัว
กลุมตัวอยาง
58194700305

รหัสประจําตัว
กลุมเพื่อน
58194700302
58194700307

ผลสอบกอนการเรียน
ของเพื่อน ( 20 คะแนน)
11
14

รอยละ
55
70

จากตาราง 3 นักศึกษากลุมตัวอยางที่ 1 จํานวน 1 คน ไดแก รหัส 58194700305 โดยมีกลุมเพื่อน
จํานวน 2 คน ไดแก นักศึกษารหัส 58194700302 ที่มีการสอบกอนการเรียน 11 คะแนน คิดเปนรอยละ 55
และ รหัส 58194700307 ผลการสอบกอนการเรียน 14 คะแนน คิดเปน รอยละ 70 ซึ่งทําหนาที่ชวยเพื่อนใน
กลุมที่มีคะแนนทดสอบกอนการเรียนไมถึงรอยละ 50 อธิบายเนื้อหา รวมกับอาจารยผูสอน
ตาราง 4 แสดงจํานวนการแบงกลุมตัวอยางและเพื่อน กลุมที่ 2 คะแนนกอนการเรียนและรอยละ ขอมูล
กลุมเพื่อน จําแนกตามนักศึกษาที่ไมผานเกณฑ รอยละ 50 จากการทําแบบทดสอบกอนการเรียน
ลําดับ
1

รหัสประจําตัว
กลุมตัวอยาง
58194700307

รหัสประจําตัว
กลุมเพื่อน
58194700301
58194700303

ผลสอบกอนการเรียน
ของเพื่อน ( 20 คะแนน)
12
13

รอยละ
60
65

จากตาราง 3 นักศึกษากลุมตัวอยางที่ 2 จํานวน 1 คน ไดแก รหัส 58194700307 โดยมีกลุมเพื่อน
จํานวน 2 คน ไดแก นักศึกษารหัส 58194700301 ที่มีการสอบกอนการเรียน 12 คะแนน คิดเปนรอยละ 60
และ รหัส 58194700303 ผลการสอบกอนการเรียน 13 คะแนน คิดเปน รอยละ 65 ซึ่งทําหนาที่ชวยเพื่อนใน
กลุมที่มีคะแนนทดสอบกอนการเรียนไมถึงรอยละ 50 อธิบายเนื้อหา รวมกับอาจารยผูสอน
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียน โดยใชวิธีการเรียนแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน
ตางราง 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอ ยละ ของคะแนนสอบนัก ศึก ษาที่ทํา
แบบทดสอบ กอนและหลังเรียนวิชาการวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ เรื่อ ง การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ โดยใชวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
จํานวนนักศึกษา
2

คาเฉลี่ยคะแนนสอบ
Pre-test Post-test
6.00
12.50

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Pre-test
Post-test
1.41
.707

รอยละ
Pre-test Post-test
30
62.50

จากตาราง 5 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากอนเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษาสอบได
คะแนนเฉลี่ย ( X = 6.00) มีสวนเบี่ยงเบนตราฐาน (S.D = 1.41) คิดเปนรอยละ 30 สวนหลังจากที่เรียนแลว
ทําการสอบหลังเรียนนักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ( X = 12.50) มีสวนเบี่ยงเบนตราฐาน (S.D= .707) คิด
เปนรอยละ 62.50
ตางราง 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ เรือ่ ง
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยใชวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพือ่ น
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
คะแนนหลังเรียน
** มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05

n
2

X
12.50

S.D
.707

t
25

Sig
0.02**

จากตาราง 6 พบวานักศึกษาที่เรียนโดยใชวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ( X = 12.50) สวนเบี่ยงเบนตราฐาน (S.D= .707) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนแบบทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียน พบวา มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ( X = 12.50) คิดเปนรอยละ 62.50 สวนเบี่ยงเบน
ตราฐาน (S.D= .707) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลตางอยูที่ 6.5 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนโดย
ใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียน สูงกวากอนการ
เรียน นักศึกษามีการทํากิจกรรมรวมกันในทุก ๆ กิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน คอยชวยเหลือดูแล
อธิบ ายงานหรือบทเรียนตางๆรวมกัน นักศึก ษากลาซัก ถามเมื่อมีปญ หาหรือ เกิดขอสงสัยในกิจกรรมหรือ
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บทเรี ย นต า งๆ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสุ ข สนุ ก สนานกั บ การเรี ย นดี เกิ ด ความสนิ ท สนม และเป น การสร า ง
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนและอาจารยผูสอน
อภิปรายผล
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก ศึก ษา วิชาการวิเคราะหโครงการและการบริห ารโครงการ เรื่อ ง
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาดีขึ้น ซึ่งจากผลคาเฉลี่ยหลังการเรียนเพิ่มขึ้น จากคาเฉลี่ยกอนการเรียน ซึ่งมีผลตางอยูที่ 6.5
โดยหลังการเรียน คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ( X = 12.50) คิดเปนรอยละ 62.50 และมีคาสวนเบี่ยงเบนตราฐาน
(S.D=.707 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวย
เพื่อน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน ซึ่งสอดคลองกับความคิด
ของ สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2551) กลาววา วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่ง
ที่สืบทอดเจตนารมณของปรัชญาการศึกษาที่วา learning by doing ตามแนวทฤษฎีของ John Dewey โดย
เนนการใหนักเรียนมีการรวมกลุมเพื่อทํางานรวมกับหรือการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน อาจกลาวได
วาการสอนแบบเพื่อนชวยสอนนั้นมุงใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑต่ําไดรับประโยชนจากเพื่อนนักเรียนที่
เกงกวาหรือ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูในเกณฑสูง ซึ่งตรงตามที่ผูศึกษาไดทําการเรียนการสอนโดยวิธีก าร
เรียนรูแบบเพื่อ ชวยเพื่อ น โดยใหนักศึก ษาที่มีคะแนนสอบกอ นการเรียนอยูในเกณฑต่ําแบง กลุม จับ คูกับ
นักศึกษาที่มีคะแนนสอบกอนการเรียนอยูในเกณฑสูง เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันตาม
แบบวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
การดําเนิ นการเรียนการสอนใชวิธีก ารเรียนรูแบบเพื่ อ นชวยเพื่ อ น มี แผนการจัดการเรียนรูเป น
เครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอน ทําใหการจัดการเรียนการสอนไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด นักศึกษามี
การทํากิจกรรมรวมกันในทุกๆ กิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน คอยชวยเหลือดูแล อธิบายงานหรือ
บทเรียนตางๆรวมกัน นัก ศึก ษากลาซัก ถามเมื่อ มี ปญ หาหรือ เกิดขอ สงสัยในกิ จ กรรมหรือ บทเรียนตางๆ
นักศึกษามีความสุข สนุกสนานกับการเรียนดี เกิดความสนิทสนม และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
เพื่อ นและอาจารยผูส อน อันสงผลใหนัก ศึก ษาที่ไดรับ การจัดการเรียนรูแบบเพื่อ นชวยเพื่อ นมีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิชาการวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน
ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพือ่ นไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เพื่อ
เปนการยืนยันผลการศึกษา
2) ควรมีการนําผลการวิจัยของการจัดการเรียนรูแบบเพือ่ นชวยเพื่อนไปใชกับนักศึกษาที่มผี ลการ
เรียนออน เพื่อพัฒนาผลการเรียนใหดีขึ้น

11

เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพ :
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ.
ปราณี กองจินดา. (2549). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและทักษะการ คิดเลขใน
ใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบซิปปาโดยใช แบบฝกหัดที่เนนทักษะการคิดเลขในใจ
กับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชคูมือครู. วิทยานิพนธ ค.ม.(หลักสูตร และการสอน).
พระนครศรีอยุธยา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
รัฐวิทย ศรีดาวเรือง. (2553). ศึกษาผลการใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อ เรียนของนักศึกษาใน
รายวิชากลศาสตรเครื่องกล (รหัส 2101 - 2209). สืบคน กันยายน 10, 2558 จาก
http://www.payaptechno.ac.th/app/images/payap/qa/innovation/teacher/.pdf
วัฒนาพร ระงับทุกข. (2543). แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
พิมพวัฒนาพานิช.
วันวิธู สรณารักษ. (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1 โดยการเรียน
แบบเพื่อนชวยเพื่อนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี.. สืบคน กันยายน 10, 2558 จาก
http://www.dusit.ac.th/~msportfolio/public/adviser/99/Classroom_Research_Ploy__15
4.pdf
ษมากร ประดับการ. (2557).การใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน วิชาบัญชีเบื้องตน 2เรื่อง การบันทึก
รายการในสมุดรายวันเฉพาะเกี่ยวกับเงินสดของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/9 สาขาธุรกิจคาปลีก.
นนทบุร:ี วิทยาลัยเทคโนโลยีปญ
 ญาภิวัฒน. สืบคน กันยายน 10, 2558 จาก
http://academicptc.panyapiwat.ac.th/library/index.php/57years/category/46-2015-0605-03-53-23?download=454:2-2-9
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2543). แนวทางการดําเนินงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว.
สุคนธ สินธพานนท และคณะ. (2551). พัฒนาการคิด...พิชิตการสอน. กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง.
อัจฉรา สุขารมยและอรพินทร ชูชม. (2530). “การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวาระดับความสามารถกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ.” รายงานการวิจัย
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York: McGraw-Hill,
Mehren, W. (1976). Measurement and Evaluation in Education and Psychology.
New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc.

