
ชื่อผลงานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ รหัสวิชา 
3101-2106 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 
1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 

ชื่อผู้วิจัย  นายสดายุ พรหมลาภานันทน์ 
ต าแหน่ง   ครูผู้สอนหมวดวิชาช่างยนต์ 
วุฒิการศึกษา   (คอบ.) เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
สถานศึกษาที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ปีท่ีท าวิจัยเสร็จ   2560 
ประเภทงานวิจัย  ประเภทวิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)  
 
บทคัดย่อ   

การวิจัยในครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ รหัส
วิชา 3101-2106 เรื่องหลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ระหว่างก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียน ปีที่ 2 ห้อง 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 10 คนที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องหลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด จํานวน 1 แผนการเรียนรู้ 
แบบทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้เรียนที่เรียนวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ เรื่องหลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด โดย

วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามุ่งเน้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียน 
และให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางการศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับจุดประสงค์ใน
รายวิชา โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่จะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน เกิดการพัฒนาทางสมอง ให้มีการคิดวิเคราะห์ และแสดงออกได้
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งตลอดปีการศึกษา 2560 ผู้สอนรายวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ รหัสวิชา 3101 -2106 
ได้ทําการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งผลปรากฎว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่างผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 
รหัสวิชา 3101-2106 เรื่องหลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด ขอนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ รหัสวิชา 3101 -2106 เรื่อง
หลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 
ห้อง 1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
             นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนต้องมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในเรื่องความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้มีผู้ศึกษา และ สรุปไว้ อาทิเช่น อันทิรา 

 บุญญากร (2542 : 4) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ กระบวนการ ในการจัดประสบการณ์
ต่างๆให้กับผู้เรียนโดยครูและผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรม ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถและลักษณะต่างๆที่กําหนดในหลักสูตร 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สภาพการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย หรือ จุดประสงค์ การเรียนการสอนที่กําหนด การออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ต่างๆ จึงเป็น
ความสามารถ และ ทักษะของครูมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล  
 เสริมศักดิ  ์บุตรทอง (2547 : 28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึงกระบวน การทั้งมวล
ของการจัดประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอน และ ผู้เรียนร่วมกัน จัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจ และ ผู้เรียนมีความรู้ 

ตัวแปรต้น 
วิธีสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ของนักเรียน 



3 
 

ความสามารถ และ ลักษณะต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงนับว่ามี
ความสําคัญ จากการให้ความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมกันจัด
กิจกรรมของผู้เรียน และ ครูที่เป็นผู้สอน ด้วยกระบวนการต่างๆทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ลักษณะต่างๆที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสําคัญต่อการบรรลุความมุ่งหมาย แห่งการพัฒนา คุณภาพของ
ผู้เรียน ให้เป็นไปตามเป้ าประสงค์แห่งหลักสูตร มีผู้ศึกษาลักษณะ และ ความสําคัญ ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อาทิเช่น  
         วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 – 91) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะ และ มีความสําคัญ
คือ ต้องจัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และ เนื้อหา เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน และ ชีวิตจริง 
เหมาะกับธรรมชาติ และ วัยของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 สุพิน บุญชูวงศ ์(เสริมศักดิ  ์บุตรทอง. 2547 : 28-29; อ้างอิงจาก สุพิน บุญชูวงศ์. หลักการสอน.  
2535 : 76-77) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ต้องเก่ียวข้องกับสิ่งสําคัญดังนี้  

1.  กิจกรรมทุกอย่างต้องเก่ียวข้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
2.  การจัดลําดับกิจกรรมต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย  

และทักษะพิสัย  
3. กิจกรรมการเรียนการสอนควรเหมาะกับวัย และ ความพร้อมของนักเรียน  
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดลําดับขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีความ

ต่อเนื่อง แต่ละกิจกรรมให้มีการสืบทอดต่อจากการเรียนรู้ที่มีอยู่ก่อน จะต้องเป็นการจัดลําดับ จากรูปธรรมไป
ยังนามธรรม จากประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ไปสู่ประสบการณ์ที่อยู่ไกล และ จากกระบวน การคิด การทํางาน 
อย่างง่ายๆไปสู่การให้เหตุผลที่เป็นแบบแผน และ เป็นนามธรรม  

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน ควรบังเกิดผลดีอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอน ต้องท้าทายความสนใจของนักเรียน ให้นําสิ่งที่เรียน ใน

สถานการณ์หนึ่งไปใช้ได้กับสถานการณ์ใหม่  
7. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นการพัฒนาความคิดส่งเสริมให้นักเรียน ได้จัด สืบสวน 

สอบสวน และ แก้ปัญหาตามแนวทางของตน และ ต้องรู้จักประเมินความคิดของตนเองด้วย  
8. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆทาง ให้โอกาสนักเรียน ได้

สังเกตวิเคราะห์และอภิปราย โดยใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆมาประกอบกิจกรรม  
9. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีลักษณะเปิดกว้างแก่นักเรียน ให้มีลักษณะ ที่แตกต่างกัน

ทั้งในด้านเนื้อหาและแนวความคิด  
จากความสําคัญ และ ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้ ว่า การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีนั้น ต้องมีลักษณะ และ คํานึงถึง จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ การลําดับกิจกรรม
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การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย และ ความพร้อมของผู้เรียน มีลักษณะที่ท้าทาย และ พัฒนาความคิด มีกิจกรรม
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต การวิเคราะห์ และ อภิปราย มีลักษณะ เปิดกว้างในเนื้อหา และ ความคิด และ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ต้องคํานึงถึง ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

แนวคิด / ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การจัดกิจกรรมกลุ่มแบบช่วยเหลือเพ่ือน 
ความหมายของการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 63-67)  ได้นิยามการเรียนการสอนแบบ
กลุ่มช่วยเหลือเพ่ือน หมายถึงการเรียนการสอนที่รวมเอาหลักการเรียนแบบร่วมมือเข้าร่วมกับการเรียนเป็น
รายบุคคลมาเป็นการเรียนเป็นกลุ่ม  โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีชุดการสอนคนละชุดเพ่ือศึกษาเนื้อหาเดียวกัน
ให้นักเรียนในกลุ่มทําการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน  เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่งมีปัญหาในการเรียนก็
ปรึกษาหารือกับเพ่ือนในกลุ่มได้ครูผู้สอนจะให้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนในการหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่ 

กรมวิชาการ  (2544 : 19-20)  ได้ให้นิยามไว้ว่า  การเรียนรู้เป็นกลุ่มเพ่ือนช่วยเหลือเพ่ือน
เป็นรายบุคคล  เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และการเรียนการ
สอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน  เน้นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนด้วย
ตนเองตามความสามารถ และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้  
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเหมาะสมกับทุกวิชาและทุกระดับชั้น  

วัฒนาพร  ระงับทุกข์  (2545:182)  ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ 
กิจกรรมนี้เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล  มากกว่าการเรียนในลักษณะกลุ่ม  การจัดกลุ่ มผู้เรียนจะ
คล้ายกับเทคนิค  STAD  และ  TGT แต่ในเทคนิคนี้  ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้และทํางานตามระดับ
ความสามารถของตน  เมื่อทํางานในส่วนของตนเสร็จแล้วจึงจะไปจับคู่หรือเข้ากลุ่มทํางาน 

หลักการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
หลักการสอนแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือนประกอบด้วย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ. 2543 : 64 ; อ้างอิงจาก Slavin. 1990 : 83) 
1. ครูควรเป็นผู้มีบทบาทน้อยที่สุดในการจัดการและตรวจสอบผลงาน 
2. ในการสอนกลุ่มย่อยครูไม่ควรใช้เวลาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด 
3. ควรเป็นวิธีการเรียนที่ง่าย 
4. มีการกระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนไม่ปฏิบัติลัดขั้นตอน 
5. ควรมีการตรวจสอบเป็นระยะ  เมื่อเวลานักเรียนมีปัญหาจะได้ให้คําแนะนําที่เหมาะสม 
6. นักเรียนสามารถที่จะตรวจสอบหรือเปรียบเทียบงานของตนกับเพ่ือนของนักเรียนได้ด้วย 
7. ควรจัดกลุ่มนักเรียนให้มีสถานที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียนแบบนี้ 
8. ควรเป็นวิธีง่ายทั้งครูและนักเรียน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2543 : 64 ; อ้างอิงจาก Slavin. 1987 :15 
ได้อธิบายขั้นตอนการสอนแบบ  TAI  ไว้ดังนี้ 



5 
 

1.  การจัดกลุ่ม  (Team)  นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5  คน คละตาม
ความสามารถ 

2.  การทดสอบก่อนเรียน (Placement test)  ในการเริ่มต้นทางการเยนนักเรียนจะถูก
ทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียนเนื้อหา 

3.  วัสดุหลักสูตร  (Curriculum materials)  หลังการสอนนักเรียนแล้วผู้ เรียนจะทํางาน
กลุ่มของตนเอง  โดยมีสื่อหรือวัสดุหลักสูตรการสอนด้วยตนเองที่ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งจะอยู่ในรูปของแบบฝึก
ทักษะ  โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

3.1.  เอกสารแนะนําบทเรียน อธิบายวิธีการทําแบบฝึกทักษะเป็นขั้นตอน 
3.2.  แบบฝึกทักษะ 
3.3.  แบบทดสอบย่อย 
3.4.  แบบทดสอบประจําหน่วยการเรียน 
3.5.  แผ่นเฉลยแบบฝึกทักษะแบบทดสอบย่อย ส่วนเฉลยแบบทดสอบประจําหน่วยการ
เรียนจะแยกออกไปต่างหาก 

การเรียนเป็นกลุ่ม (Team study)  นักเรียนจะเริ่มฝึกทักษะตามลําดับขั้นที่กําหนดไว้ของ
หน่วยการเรียน  โดยจะทําแบบฝึกทักษะภายในกลุ่มตามลําดับ ดังนี้ 

1. สมาชิกของกลุ่มทําการจับคู่กันเพื่อทําการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
2. นักเรียนศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียนและถามครูได้หากเกิดความไม่เข้าใจ 
3. นักเรียนแต่ละคนเริ่มทําแบบฝึกหัดทักษะจากโจทย์ปัญหาทีละตอนเพ่ือนร่วมทีมตรวจ

คําตอบ  ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเรื่องใด  กลุ่มจะต้องช่วยกันอธิบายหรือสอนให้เข้าใจก่อนที่จะถามครูจนกว่าจะ
ผ่านแล้วทําแบบฝึกทักษะลําดับต่อไป 

4. เมื่อนักเรียนทั้งกลุ่มทําแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องแล้ว ต่อไปก็ทําแบบทดสอบย่อย  ถ้าไม่
ผ่านผู้สอนจะต้องเข้าไปช่วยเหลือจนกระท่ังผู้เรียนเข้าใจจึงทําให้แบบทดสอบอีกครั้ง 

5. นักเรียนทําแบบทดสอบประจําหน่วย  หัวหน้าจะเป็นผู้บันทึกคะแนนลงในแผ่นสรุปผล
ประจํากลุ่ม  และนําคะแนนไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละบุคคลและของแต่ละกลุ่มต่อไป 

คะแนนกลุ่มและความสําเร็จของกลุ่ม  (Team scores and team recognition)  ในขั้น
สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์  ครูจะรวบรวมคะแนนกลุ่ม  ซึ่งได้จากการนําเอาคะแนนที่สามาชิกแต่ละคนได้รับ
จากการทําแบบทดสอบประจําเรื่องมาหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเกณฑ์การให้รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ 1 กลุ่ม  
ชนะเลิศ 2 กลุ่มรองชนะเลิศ  3  กลุ่มดี  โดยกลุ่มที่ 1  และกลุ่มที่ 2  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัล 

การสอนกลุ่มย่อย  (Teaching  group)  ทุก ๆ วันครูจะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาทีใน
การสอนกลุ่มย่อย โดยเลือกนักเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เรียนเนื้อหาเดียวกันมารวมกันเพ่ือให้ข้อแนะนําหรือ
สาธิต เพ่ือให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตรงตามวัตถุประสงค์  และเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบ
ยอดท่ีสําคัญของการเรียนนั้น ๆ ส่วนนักเรียนคนอื่น ๆ ก็ปฏิบัติของตนเองไปเรื่อย ๆ 

การทดสอบข้อเท็จจริง  (Facts tests)  จะทําสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ใช้เวลาครั้งละ 3 นาที  โดย
นักเรียนจะรับเอกสารเพ่ือไปเตรียมตัวศึกษาที่บ้านก่อนทําการทดสอบ 

การสอนรวมกันทั้งชั้น (Whole- Class units)  ครูจะทําการสอนสรุปบทเรียนให้กับนักเรียน
ทั้งห้อง  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ของบทเรียน 
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สิริพร   ทิพย์คง (2545:170) ได้อธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มช่วยเหลือเพ่ือนจะมี
การจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2  ลักษณะ  คือ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มท่ีคละความสามารถ  (Heterogeneous group)  
กลุ่มละ 4  คน  และจัดนักเรียนเป็นกลุ่มที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน  สําหรับการทํางานแบบ  TAI  
นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันทํางานและผลัดกันตรวจงานในคู่ของตนเอง  เมื่อทํางานที่ได้รับมอบหมายเช่น
แบบฝึกหัด  ครบหมดทุกชุดแล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มทั้งสี่คน ต่างคนต่างทําแบบฝึกหัดชุดรวม แล้วแลกเปลี่ยน
กันตรวจ  และตรวจดูเฉลยที่ครูจัดเตรียมไว้  หากนักเรียนคนใดทําไม่ถึงเกณฑ์ เช่น กําหนดเกณฑ์ 75%  ก็ต้อง
ทําแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม  สําหรับนักเรียนที่สอบได้ถึงเกณฑ์  หลังจากมารับการทดสอบจากครูแล้วครู จะจัดให้
นักเรียนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน  ครูอธิบายในเรื่องได้สอนไปแล้ว โดยใช้เวลา 
5-10  นาทีแล้วให้นักเรียนแยกย้ายกลับเข้ากลุ่มของตน  แล้วไปอธิบายชี้แจงให้เพ่ือนในกลุ่มเข้าใจ  อีกครั้ง
และทํางานกับคู่ของตนต่อไปตามเดิม 

 
วัฒนาพร   ระงับทุกข์ (2545 : 182)  ได้กล่าวถึงขึ้นตอนของกิจกรรมการสอนแบบกลุ่มช่วยเหลือ

เพ่ือน ประกอบด้วย 
 1.  จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถกลุ่มละ 2-4 คน 
  2.  ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วหรือศึกษาประเด็น/เนื้อหาใหม่โดยการอภิปรายสรุป
ข้อความนี้  หรือถามตอบ 
  3.  ผู้เรียนแต่ละคนทําใบงานที่ 1  แล้วจับคู่กันภายในกลุ่มของตนเพ่ือ 

3.1  แลกเปลี่ยนตรวจใบงานที่ 1  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
3.2  อธิบายข้อสงสัยและข้อผิดพลาดของคู่ตนเอง 

  4.  ผู้เรียนทุกคนทําการทดสอบ (Quiz)   
  5.  นําคะแนนผลการทดสอบของแต่ละคนมารวมกัน เป็นคะแนนกลุ่มหรือ ใช้คะแนนเฉลี่ย 
(กรณีจํานวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน) 
  6.  กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 
1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางาน
เชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2560 ทั้งหมดจํานวน 10 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
เจาะจง 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

1. แบบทดสอบก่อนเรียนรู้เรื่อง หลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด 
2. แบบทดสอบหลังเรียนรู้เรื่อง หลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด 
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3. เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์ เรื่อง หลักการทํางานของแก๊สรถยนต์
ระบบฉีด 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การด าเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

ขั้นเตรียมการสอน  
ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้เรื่อง หลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด 
ขั้นสอน  
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ขั้นด าเนินการ  
ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนรู้เรื่อง หลักการทํางานของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด 
ขั้นวิเคราะห์  
เปรียบเทียบผลคะแนนการเรียนรู้ก่อนและหลังจากแบบทดสอบ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้คือ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะห์ด้วยค่า t – test 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ 
           1.1  ร้อยละ (Percentage )   ใช้สูตร  P  ของบุญชม  ศรีสะอาด ( 2545  :  104 ) 

   สูตร 100
N

f
P     

   เมื่อ P   แทน  ร้อยละ 
    f  แทน   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N  แทน   จํานวนความถี่ทั้งหมด 
        1.2  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)   ของคะแนน  โดยใช้สูตรของ บุญชม  ศรีสะอาด ( 2545  :  
105  )   

   สูตร 
N

X
X


      

   เมื่อ      X  แทน  ค่าเฉลี่ย 
            X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
                    N  แทน  จํานวนนักเรียน 
        1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) โดยใช้สูตร S.D. ของ  บุญชม  ศรีสะอาด  
 ( 2545 : 106 )     
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     สูตร 
 

 1
..

22







NN

N
DS

XX  

   เมื่อ ..DS  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    x
2

 แทน   คะแนนแต่ละตัว 

    N  แทน   จํานวนคะแนนในกลุ่ม 

     แทน   ผลรวม 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
ตารางที่ 1.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนรู้กับหลังเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ค่าสถิติผลการเรียน N คะแนนเต็ม  S.D. t-test Sig 
ก่อนเรียน 10 20 5.50 1.16 

19.71 0.00** หลังเรียน 10 20 14.70 0.68 

* p < 0.05 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ด้วยค่า t-test พบว่า t-
stat (19.71) มีค่ามากกว่าค่า t-critical (1.83) แสดงว่าคะแนนสอบหลังเรียนรู้สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ รหัสวิชา 3101 -2106 เรื่องหลักการทํางาน
ของแก๊สรถยนต์ระบบฉีด ของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล  

จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นปวส. 
2/1 โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน สามารถเพ่ืมขีดจํากัดความสามารถให้กับผู้เรียน และเหมาะสมกับ
ทุกวิชา ทุกระดับชั้น 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 นําเสนอผลการวิจัยต่อแผนกช่างยนต์เพ่ือให้ได้รับทราบถึงวิธีการสอนโดยใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือนที่ทํา
ให้นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 หมวดวิชาช่างยนต์ ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

1.2 ควรนําวิธีการเรียนโดยใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือน ไปใช้กับรายวิชาอ่ืนให้เหมาะสมกับรายวิชาเพ่ือที่จะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทุกคนได้ดียิ่งขึ้น 
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