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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายการและ

ความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูด้้วยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการสอนแบบเพือ่นชว่ยเพือ่น ในรายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ความหมายการและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหมายการและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา สาขาการบัญชี  
คณะบริหารศาสตร์ และสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. แผนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหมาย 
และความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 89.84/70 ซึ่งสูงกว่า 
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 70/70
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2. นักเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ความหมายและความสำาคญัของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลังเรียน(ค่าเฉลี่ย 10.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.40) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 
6.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.06) สูง ด้วยแผนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53)

คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความหมายและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

Abstract
The purposes of this study were to: 1) develop the lesson plan on meaning and 

importance of science and technology for the Kalasin University’s students through the use 
of peer learning based on 70/70 standard, 2) The effectiveness of the developed lesson 
plan based on peer tutoring learning method on Definition and importance of science and 
technology for teaching Science and Modern Technology . 3) compare students’ learning 
achievement of science on meaning and importance of science and technology between 
pre- and post-learning through the use of peer learning, and 4) study the students’ satisfaction  
towards the developed learning lesson plans. The subjects were 30 students from the  
Department of Bachelor of Accountancy Faculty of Administrative Sciences and the  
Department of Bachelor fo sciene Program in Veterinary Technology Department Bachelor  
fo Food Science and Technology Faculty of Agricultural Technology received from  
simple random sampling. 

Keywords: Learning management like friends help friends Academic achievement  
Modern science and technology Study satisfactiondy satisfaction

บทนำา
ในปัจจบุนัการศกึษามุง่เน้นท่ีจะแกปั้ญหา

ของชาติและผลักดันประเทศให้เข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้(Knowledge-based society) โดย
มีจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นสำาคัญและมุ่งยกระดับการถดถอย
ทางวิชาการของการศึกษา จัดหลักสูตร เพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เพิ่มศักยภาพในการคิด วิเคราะห์
และมทีกัษะในการจัดการและทกัษะในการ ดำาเนนิ
ชีวิต ให้สามารเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภรณ์ 
สภาพงษ์, 2545) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการ
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สอนจากเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญไปสู่การพัฒนา
ทักษะท่ีจำาเป็นเพื่อการดำารงชีวิตและเรียนรู้อย่าง
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การเรียนเพื่อรู้และเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์คงไม่เพียงพอ แต่
ต้องเติมเต็มคุณลักษณะต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนด้วย
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม บทความนี้
นำาเสนอจดุมุง่หมายการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้ เ รียนให้สอดคล้องกับบริบททาง 
การศึกษา (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558)

กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรม ทำาให้มนุษย์รู้จักเรียนรู้และทำาความ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความ 
แตกต่างและหลากหลายทั้งในเชิงวัฒนธรรมและ
ความซับซ้อนของสังคม กลไกสำาคัญประการหนึ่ง
ที่ช่วยให้มนุษย์รู้จักเรียนรู้ท่ีจะนำาวิทยาการต่างๆ 
มาเป็นเครื่องมือต่อยอดความคิดและนำาไปสู่การ
ประดิษฐ์ส่ิงอำานวยความสะดวกสบายมนุษย์ได้
นำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์อุปกรณ์
ต่างๆ ขึ้นเพื่อช่วยขยายประสาทสัมผัสที่นำาไปสู่
การพัฒนาความรู้อีกมากมายในศตวรรษที่ 21 นี้ 
เราจึงมิอาจปฏิเสธได้ว่าวิทยาศาสตร์มีความ
สำาคัญยิ่งต่อตัวเราและสังคมในฐานะเป็นเครื่อง
มือทางปัญญาของมนุษยชาติการพัฒนาความคิด
และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการคิดเชิง
ระบบและลงมือกระทำาตามกระบวนการที่เชื่อถือ
ได้ ความรู้และกระบวนการสร้างความรู้ การสรุป
ความรู้ท่ีสามารถอธิบายได้ การสร้างความรู้จึง
มีการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21 เริ่มให้ความสำาคัญกับทักษะและกระบวนการ
ที่ตอบสนองตามธรรมชาติของผู้เรียน อาจกล่าว
ได้ว่าเมื่อสังคมเริ่มปรับเปลี่ยนและกลืนกลาย 
สู่ยุคฐานความรู้ (Learning society) เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (Creative economy) และมีการ 
ร่วมมือกัน (Collaboration) การจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่การสอนตัวความรู้หรือ
เพียงแค่ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ต่อไป  
หากแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักนำาวิทยาศาสตร์
มาใชอ้ยา่งเหมาะเจาะและลงตวักบับรบิทของการ
เรียนการสอน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2551)

ในก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ควร
จะต้องคำานึงถึงความแตกต่างในความสามารถ
ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อประกอบ
การเลือกกิจกรรมในการเรียนการสอน ซึ่งในการ
สอนนักศึกษามีความสามารถแตกต่างกันในการ
เรียนวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นผลดี เมื่อมีกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามความ
สามารถของแต่ละบุคคลหรืออาจให้นักศึกษา 
ที่มีความสามารถสูงกว่าได้มีโอกาสช่วยเพื่อน 
ที่มีความสามารถต่ำากว่า ซึ่งจะทำาให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถต่ำากว่าเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นด้วยวัย 
ที่ใกล้เคียงกัน ทำาให้สามารถใช้ภาษาที่สื่อสารกัน 
ให้เข้าใจง่ายกว่าและกล้าที่จะซักถาม ปัญหา 
เกี่ยวกับการจัดการสอนวิทยาศาสตร์มีหลาย
ประเด็น เช่น นักศึกษาขาดความสนใจ นักศึกษา
ไมส่ามารถเรยีบเรยีงความคดิหรอืบรรยายขัน้ตอน
วิธีทางวิทยาศาสตร์ได ้สิง่เหล่าน้ีมกีารส่ังสมปญัหา
มาทกุระดบัชัน้ ผูส้อนตอ้งมคีวามเขา้ใจวา่กจิกรรม
การเรียนการสอนช่วยให้ ผู้ เ รียนปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการเรยีนรูไ้ด ้เข้าใจธรรมชาตกิารเรยีนรู ้ 
เข้าใจความแตกต่างของผู้ เรียน (ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2554) จนเป็นสาเหตุ ให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก  
ครูไม่สามารถทำาให้ผู้เรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม
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ได้แล้ว ผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ยาก ใน
กระบวนการเรียนการสอนนั้นสื่อการสอนเป็น 
องค์ประกอบทีส่ำาคญัย่ิงเพราะเป็นสว่นหน่ึงท่ีทำาให้
การเรียนรู้มีความคงทน ถ้าครูผู้สอนอาศัยสื่อ 
เป็นตัวกลางในการ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ  
แนวความคิด เจตคติ และทักษะให้เกิดขึ้นในตัว 
ผู้เรียน จะทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว
ข้ึน จดจำาไปได้นานนอกจากนี้ยังทำาให้ผู้เรียน
สนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบ่ือหน่าย เป็นการลด
ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้สอนไปในตัว

ในการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อน
ชว่ยเพือ่นยงัสามารถสรา้งประสบการณค์วามเปน็
ภาวะผู้นำาให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถดังที่
มีบทความวิจัยกล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการเป็น
ผูน้ำาอยา่งยัง่ยนืในการวเิคราะห์ 21 เซนตศ์ตวรรษ
ของการเป็นผู้นำาอย่างยั่งยืนภายใต้การศึกษาไทย 
4.0 กรอบ  การศึกษาเชิงคุณภาพใช้การทบทวน
เอกสารเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
3 ขั้นตอนหลัก คือ การลดข้อมูล การจัดระเบียบ
ข้อมูล การตีความข้อมูลสู่ข้อสรุป  ผลการศึกษา
พบวา่ภาวะผูน้ำาอยา่งย่ังยืนภายใตก้รอบการศกึษา
ประเทศไทย 4.0 ต้องใหค้วามสำาคัญกบัการพัฒนา 
ความตระหนกัในหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ ความ
เสมอภาค คณุธรรม และความรู ้ควรบรูณาการทกุ
ด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร วัฒนธรรม
การกำากับดูแลกิจการที่ดีและเอกลักษณ์  ที่สำาคัญ
มีกุญแจหกดอก” องค์ประกอบของการเป็นผู้นำา
อย่างยั่งยืนภายใต้การศึกษาไทย 4.0 กรอบ:  
1) ความเป็นผู้นำามืออาชีพบทบาท 2) ความเป็น
ผู้นำาภายใต้การเปลี่ยนแปลง 3) ทักษะความเป็น
ผู้นำา 4.0 ใน 21 เซนต์ศตวรรษที่ 4) การพัฒนา
ฝีเท้ากับการเปลี่ยนแปลง 5) ความคิดสร้างสรรค์
และความตึงเครียดความคิดสร้างสรรค์, และ  

6) ถือ True Assessments (อัคพงศ์ สุขมาตย์,  
พรชัย เจดามาน, ไพฑูรย์ พิมดี, ขจรศักด์ิ  
บัวระ พันธ์, & โชคชัย ยืนยง, 2017) ซึ่งการที่
นักศึกษาที่มีความสามารถและมีภาวะความเป็น
ผู้นำาได้ฝึกการประสบการณ์การเป็นผู้นำาที่ดีจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 
อยู่บ่อยๆ นั้นจะทำาให้แก้ปัญหาได้ดีเมื่อเรียนจบ
ออกไปประกอบอาชีพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
โลกในยคุปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
และคาดไม่ถึงในอนาคต

ในการจัดการเรยีนการสอน ผูส้อนจะตอ้ง
ให้ความสำาคัญกับผู้เรียน คำานึงถึงความต้องการ
ของผู้เรียนและพยายามสอนโดยให้นักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ และได้กิจกรรม
รว่มกันในการเรียนการสอน จึงมคีวามจำาเปน็อยา่ง
ยิ่งที่ครูจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนมากทีส่ดุและมีการ
สนบัสนนุใหม้กีารชว่ยเหลอืกนัในดา้นการเรียนใน
ชั้นเรียน โดยที่เด็กเก่งสามารถช่วยเหลือเด็กอ่อน 
มีความสามัคคีกัน รักกัน และเห็นอกเห็นใจกัน 
(สุรางค์ โคว้ตระกลู, 2547) การเรียนการสอนที่
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสอนเพื่อ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา เรียกว่า 
“การสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring)”  
การสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการสอนที่มี
พื้นฐานมาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับการกระจาย
บทบาทในการสอน ซึ่งรอม (Rom, 1982) ได้ให้
แนวคิดเก่ียวกับวิธีให้เพื่อนช่วยสอน ว่าเป็นการ
สอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสอนกันเอง วิธีการ
สอนดังกล่าว มีรากฐานมาจากแนวคิด ทัศนคติ
เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งการให้
นักศึกษามาช่วยสอนสามารถทำาได้ 2 แบบ  
คือ ให้นักเรียนรุ่นเดียวกันหรือเพื่อนร่วมช้ันที่ 
อยู่ ในระดับเดียวกันเป็นนักเรียนผู้สอนและ
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ให้นักเรียนรุ่นพี่หรือในระดับช้ันที่สูงกว่าเป็น 
นักศึกษาผู้สอน

เฮรอน และคุก(Heron and Cooke, 
1982) ในการสอนโดยเพือ่นช่วยเพือ่น ครจูะตอ้ง
เข้าใจเทคนิคและวิธีการในการสอนเป็นอย่างดี 
การดำาเนินการสอนต้องเป็นไปตามขั้นตอน รวม
ทั้งการจัดอัตราส่วนระหว่างนักศึกษาผู้เรียนกับ
นักเรียนผู้สอนอย่างเหมาะสมและมีการบันทึก
ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน โดยครูจะต้องเป็น
ผู้ควบคุมดูแลในการสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน ไม่
มอบภาระ การสอนให้เป็นของนักเรียนผู้สอน 
เพียงฝา่ยเดยีว เพือ่ทำาใหก้ารเรยีนการสอนเปน็ไป
อย่างมี ประสิทธิภาพและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด

ปัจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชา
วทิยาศาสตรใ์นมหาวทิยาลยักาฬสนิธุยั์งไมป่ระสบ
ผลสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้วยเหตุนี้  
นกัการศกึษาจงึควรทำาความเขา้ใจในแนวทางและ
วิธีการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานที่ว่าผู้สอนมิได้ทำา
หน้าที่เพียงแค่ส่งผ่านความรู้เท่านั้น แต่ต้องเติม
เต็มทักษะที่จำาเป็นในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่าง
สมดุล (ประสาท เนืองเฉลิม, 2554 ; ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2555 ; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557)
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางการ
เรยีนต่ำาเปน็สาเหตทุีท่ำาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วทิยาศาสตร์ต่ำาไม่บรรลเุปา้หมายของหลกัสตูรนัน้
มีอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาที่เกิดจากเนื้อหา
ของหลักสูตร ตัวอาจารย์ผู้สอนและตัวของผู้เรียน
ปัญหาด้านเนื้อหาของหลักสูตรเน่ืองจากเน้ือหา
ของวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรกำาหนดให้
เรียน มีมากเกินไปทำาให้ผู้เรียนรับรู้ได้ยาก การ
สอนมีเวลาจำากัดเนื้อหาบางเรื่องมีความยาก
และมีปัญหาในการเรียน การสอน ปัญหาของ
อาจารย์ผู้สอนไม่มีความรู้และความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ ขาดทักษะในการสอน ขาดสื่อการ

สอนไม่รู้จักใช้สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของนักศึกษา อาจารย์ 
ผู้สอนไม่ได้ศึกษาถึงความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละคนไม่ได้ศึกษาหลักสูตรและเอกสาร ไม่ได้
เตรียมการสอนและมีงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบ 
และในด้านนักศึกษา นักศึกษาที่ไม่ชอบเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก

ด้วยเหตุผลดังนำาเสนอมาแล้วข้างต้น  
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม ่เร่ือง 
ความหมายและความสำาคญัของวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่ง
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องมีทักษะในการทำางาน สามารถทำางาน  
รว่มกบัผูอ้ืน่ได ้และผลการวิจยัในครัง้นีส้ามารถนำา
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการสอนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่องความ
หมายและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
ความหมายและความสำาคญัของวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ความหมายและความสำาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนและหลังการใช้
แผนการสอนทีม่ตีอ่การเรยีนโดยใชแ้ผนการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
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3. เพือ่ศกึษาความพ่ึงพอใจของนกัศกึษา
ท่ีมีต่อการเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่องความหมายและความ
สำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาท่ีเรยีนโดยใช้แผนการจดัการ

เรยีนรูแ้บบเพือ่นชว่ยเพือ่น ในรายวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เร่ือง ความหมายและ
ความสำาคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
ปริญญาตรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก ่นกัศกึษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ 
คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ รวมจำานวนทั้งหมด 30 คน ซ่ึงลง
ทะเบียนเรยีนวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยั
ใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในภาคการ
ศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 30 คน 
โดยการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง ความหมายและความ

สำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำานวน 1 
แผน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เรือ่ง ความหมายและความสำาคญัของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 15 ข้อ 

3. แบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า เพื่อวัดความพึงพอใจ 
ตอ่การเรยีนในรายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เรื่อง ความหมายและความสำาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 3 
ด้าน รวมจำานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ก่อนทำาการทดลองผู้วิจัยทำาการ
ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ความหมายและความ
สำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยทดสอบกับกลุ่มทดลอง

2. ดำาเนนิการทดลองตามแผนการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเพือ่นช่วยเพือ่น 
เรือ่ง ความหมายและความสำาคญัของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

3. ขั้นสิ้นสุดการการจัดการเรียนรู้ 

3.1 ทดสอบหลงัเรยีน เมือ่สิน้สดุการเรยีน  
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง 
ความหมายและความสำาคญัของวทิยาศาสตรแ์ละ
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เทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
เปรียบเทียบทักษะทางการเรียนชุดเดียวกับการ
ทดสอบก่อนเรียน และแบบประเมินความพึง
พอใจของ นักศึกษาทีม่ตีอ่การเรยีนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

3.2 นำาข้อมูลท่ีได้จากการทดลองกับ
นกัศกึษาทัง้สองกลุม่ไปทำาการตรวจวเิคราะหท์าง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ประมวล
ผลข้อมูล ดังนี้

ตอนที่ 1 การหาค่าประสิทธิภาพของ
แผนการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
โดยมีผลคะแนนระหว่างเรียน E

1
/E

2
 ปรากฏผล

ดังตารางที่ 1 

ต�ร�งที ่1 คะแนนประสทิธภิาพของการจดัการเรียนรูแ้บบเพือ่นชว่ยเพือ่น โดยมผีลคะแนนระหวา่งเรยีน 
E

1
 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน E

2

ประสิทธิภ�พของแผนก�ร
สอนระหว่�งเรียน

 คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
ค่�เฉลี่ยคิดเป็นร้อย

ละ

E
1

85 76.36 89.84

E
2

15 10.5 70

จากตารางที ่1 แผนการจดัการเรียนรูด้้วย
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนได้ค่าประสิทธิภาพ
ของแผนจัดการเรียนรู้ E

1
 เท่ากับ 89.84 และ E

2
 

เท่ากับ 70 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหมายและ 
ความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่างก่อน และหลังใช้แผนการสอนที่ใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน สถิติพ้ืนฐาน 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนัก เรียนที่มีต่อการเรียนผ่ านแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งผู้วิจัย
สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

ม ี5 ระดบัตามวธิขีองลเิคริท์ (พสิทุธา อารรีาษฎร,์  
2551) เกณฑ์การแปลผล ระดับความพึงพอใจ  
ระดับ 5 หมายถึง นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง นักศึกษาพึงพอใจมาก ระดับ 
3 หมายถึง นักศึกษาพึงพอใจปานกลาง ระดับ 
2 หมายถึง นักศึกษาพึงพอใจน้อย ระดับ 1  
หมายถึง นักศึกษาพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยใน 

ครั้งนี้ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของแผนการสอนแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่อง ความหมายและความ
สำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการ
พัฒนาแผนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความหมาย
และความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สำาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พบว่า 
แผนการสอนน้ีมีประสิทธิภาพเป็น 89.84/70 
จำาแนกเป็นคะแนนระหว่างเรียน (E

1
) เท่ากับ 

รอ้ยละ 89.84และคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลังเรียน (E

2
) เท่ากับ 70ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

70/70 ที่ตั้งไว้ (ตารางที่ 2)

ต�ร�งที ่2 คะแนนประสทิธภิาพของแผนการสอนแบบเพือ่นชว่ยเพือ่นเรือ่งความหมายและความสำาคญั
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คะแนน N คะแนนเต็ม % E.I 

คะแนนระหว่างเรียน (E
1
) 30 76.36 15 89.84 0.45 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E
2
) 30 10.5 15 70 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความ
หมายและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน

จากการพิจารณาคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยแผนการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยก่อน
เรียนผลต่างอยู่ที่ 3.74 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 
10.50 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.76 (ตารางที่ 3) 
ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่าการเรียนโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพ่ือน ทำาให้มีความเข้าใจ

ความหมายและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยที่ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียนผลต่างอยู่ที่ 3.74 โดยหลังเรียนมี 
ค่าเฉลี่ย 15.70 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.76 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรียนเท่ากับ 2.06 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 2.40 มี
คา่ t เทา่กบั 6.805 ทำาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เรือ่ง ความหมายและความสำาคญัของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญที่ระดับ .01 

ต�ร�งที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหมายและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

คะแนน N คะแนนเต็ม S.D. t Sig.

ก่อนเรียน 30 6. 15 2.06 -6.805 0.00

หลังเรียน 30 10.50 15 2.40 

*แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 (t >2.58) เมื่อทดสอบด้วย t-test for dependent samples 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

จากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ที่ 
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4.38 ซึ่งอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 4) จึงสามารถ
กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพ่ือน
เหมาะที่จะนำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหมไ่ด้เพราะช่วย

ใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจอยูใ่นการเรยีนในระดบั
มากในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่

ต�ร�งที่ 4 ความพึงพอใจในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหมโ่ดยใช ้การจดัการเรยีนรู ้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

องค์ประกอบก�รจัดก�รเรียนรู้ S.D.

ด้�นบรรย�ก�ศ

1) บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมสนุกในการทำากิจกรรม 4.37 0.71

2) บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 4.23 0.67

3) บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักศึกษามีความชอบกระตือรือร้นในการเรียน 4.43 0.72

4) บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำากิจกรรมได้อย่างพอใจและอิสระ 4.20 0.61

5) บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักศึกษาชอบและเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.53 0.57

ภ�พรวมด้�นบรรย�ก�ศ 4.35 0.52

ด้�นกิจกรรมก�รเรียน

1) กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.47 0.57

2) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสนุกได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 4.37 0.65

3) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความชอบการคิดและตัดสินใจ 4.23 0.72

4) กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักศึกษาสนุกกล้าคิดกล้าตอบ 4.20 0.76

5) กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.50 0.63

6) กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักศึกษาชอบและเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.50 0.57

7) กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.17 0.74

ภ�พรวมด้�นกิจกรรมก�รเรียน 4.34 0.58

ด้�นประโยชน์ที่ได้รับ

1) การจัดการเรียนรู้ทำาให้ชอบและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.43 0.67

2) การจัดการเรียนรู้ทำาให้ชอบและจำาเนื้อหาได้นาน 4.37 0.76

3) การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาพอใจสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.30 0.59

4) การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักศึกษาสนุกและนำาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ 4.46 0.62

5) การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.40 0.62

6) การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.46 0.68

7) การจัดการเรียนรู้ทำาให้เข้าใจและสนุกรู้จักเพื่อนมากขึ้น 4.40 0.56

8) กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำาให้สนุกได้ทำางานร่วมกับผู้อื่น 4.56 0.56

ภ�พรวมด้�นประโยชน์ที่ได้รับ 4.42 0.52

รวมทุกด้�น 4.38 0.49
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เรื่อง ความหมายและความสำาคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยพบประเด็นสำาคัญที่
ควรนำามาอภิปรายดังนี้

1. ผลการพัฒนาแผนการสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชารายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ความ
หมายและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
จดัการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ซึง่มผีล คะแนน
ระหว่างเรียน (E

1
) เท่ากับร้อยละ 89.84 และ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (E
2
) 

เท่ากับ 70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ทั้งนี้อาจ
เป็นพระว่านักศึกษาได้เรียนรู้ตามแผนการสอนที่
ได้พัฒนาขึ้นในเร่ืองของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบเพือ่นช่วยเพ่ือนโดยเนน้กระบวนการ
เรียนแบบกลุ่มและในแต่ละกลุ่มจะต้องมีทั้งคน
เก่ง ปานกลาง และอ่อน เด็กเก่งจะสมารถช่วย
เหลือเด็กอ่อนได้สามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้โดย
ครูจะต้องกำากับติดตามค่อยช้ีแนะ และจะต้องให้
สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดการเรียนรู้ 
ของมนุษย์ที่มีอยู่หลายแนวคิดแต่ละแนวคิดต่าง
ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป นักจิตวิทยากลุ่ม
พฤติกรรมนิยมมองว่าเด็กเกิดจากการเรียนรู้ โดย
การเลียนแบบจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นจากคน
รอบข้าง Bandura (1997, p. 125-139) มี
ความเห็นว่า คนเรามีปฏิสัมพันธ์ ณ(Interact) กับ 
สิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่รอบๆ ตวัเราเสมอ การเรยีนรูเ้กดิ

จากปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผู้เรียนและสิง่แวดลอ้ม ซึง่
ทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน 
พฤติกรรมของคนเรา ส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้ 
โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ  
โดยผ่านกระบวนการเสริมแรงทั้งทางบวกและ 
ทางลบ ซึ่งเป็นการนำาหลักการเรียนรู้ การวาง
เงื่อนไขผลการกระทำามาประยุกต์ใช้ในการปรับ
พฤติกรรม Kohn and Vajda (1975, p. 379-
390) ได้กล่าวสนับสนุนว่า วิธีเรียนรู้แบบใช้เพื่อน
ช่วยเพื่อน หมายถึง วิธีเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย 
โดยร่วมกันทำากิจกรรมทุกทักษะ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธ์
กัน ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อเจรจาหาความ
หมายด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ทำาหน้าที่ให้ 
ความช่ วย เหลื อ ให้ คำ า แนะนำ าและช่ วยจั ด
กระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยให้ 
ผู้เรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ความ
หมายและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก่อนและหลังใช้แผนการสอนที่ใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาได้
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนตามแผนการสอนและในระหว่างทำางาน
กลุ่มได้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ได้สรุปอภิปรายกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม
และตัวนักศึกษาเองจน กระทั้งได้องค์ความรู้ที่ 
ถูกต้องเ พ่ิมมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ แล้ว ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนวกานต ์มณศีร ี(2555) 
และนภดล คาเรียง (2549) ที่กล่าวว่าเทคนิคการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำาให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนได้สูงขึ้นท้ังนี้เป็นเพราะว่าความ
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สมัพนัธข์องเพือ่นมคีวามสนทิสนม ทำาใหน้กัเรยีน
กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำากล้าที่จะถามเพื่อน อีกทั้ง
นักเรียนกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงมีการกระตุ้น และ
ช่วยสอนเสริมทำาให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ต่ำามีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการ
เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบเพือ่นชว่ยเพือ่น แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนโดย ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในระดับที่มาก ซึ่งกระบวนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเพ่ือนช่วยเพือ่นน้ีจดุเนน้คือการ
ยอมรบัวา่ผูเ้รยีนเปน็มนษุยท์ีม่ศีกัยภาพปฏบิตัติอ่
ผู้เรียนในลักษณะกัลยาณมิตรและเข้าใจนักเรียน 
ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อนที่เก่งได้ช่วย
เหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เรียน
ใหค้วามสนใจมาก คนเกง่จะจดักระบวนการเรยีน
การสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน  
(อรศริ ิเลศิกติตสิขุ และดวงกมล ลิมโกมทุ, 2552) 
ประเดน็น้ีสะทอ้นเหน็ได้จากผลการประเมนิความ
พงึพอใจในการนำาวิธกีารน้ีมาใช้ในการจดัการเรยีน
การสอน โดยนักเรียนเห็นว่ากิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพื่อนทำาให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำาให้
มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้น และพึงพอใจใน
การเรียนการสอนแบบนี้อย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เพือ่นชว่ย อาจารยผ์ูส้อนควรศกึษาขัน้ตอนวธิกีาร  
ให้ดีทำาความเข้าใจก่อนสอนเพื่อนให้เข้าใจเสีย
ก่อน ท้ังนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา 
ที่ทำาหน้าที่ช่วยเพื่อน 

1.2 ในการทำากิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้ควรยืดหยุ่นเวลา
ในการทำา กิจกรรมการพูดตามความเหมาะสม
ของเนือ้หาท่ีสอน เพือ่ใหน้กัศกึษาไมเ่กดิความคบั
ข้องใจในการพูดในระยะเวลาที่จำากัด

1.3 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบเพือ่น
ช่วยเพื่อน ในกิจกรรมกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนไม่ควร
ให้นักศึกษา อยู่กลุ่มเดิมตลอดควรให้นักศึกษา 
ได้เปลี่ยนกลุ่มใหม่เมื่อสอนจบแต่ละคาบ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการ
เรียนที่เน้นกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนกับวิธีการ
สอนหรอื เทคนคิการสอนรปูแบบตา่งๆ เพือ่จะได้
เปน็แนวทางในการปรบัปรงุพฒันาการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบเพือ่นชว่ยเพือ่นในระดบัชัน้อืน่และกลุม่
สาระการเรียนรู้อื่นๆ 
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