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บทคัดย่อ   
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนที่ไม่สามารถตรวจเช็คขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์   วิชา
เครื่องทําความเย็น โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าจํานวน 
30 คน ที่ไม่สามารถตรวจเช็คข้ัวมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ได้ถูกต้องตามลําดับขั้นตอนของการวัดระบุขั้วมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์  ขั้วS ขั้วCและข้ัวR   ให้สามารถตรวจเช็คข้ัวมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  ได้ขั้ว SCR ที่ถูกต้องและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่กําหนดไว้ และ ผู้เรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน  มีทักษะในการปฏิบัติตรวจเช็คเพ่ิมขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลที่กําหนดทุกคน  และกิจกรรมกลุ่มทําให้เกิดบรรยากาศที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ  
ตั้งใจ  และมีความรับผิดชอบมากขึ้น  อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา  ช่วย
สร้างความสามัคคี  รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน   

 สรุปผลการวิจัยได้จัดทํากิจกรรมการฝึกทักษะโดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ของผู้เรียน
ระดับชั้นปวช.2/4  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง  จํานวน  30 คน ที่ไม่สามารถตรวจเช็คขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  
ต่อมาได้ใช้วิธีการเรียนรู้จากการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนแล้ว   ผลที่ได้คือผู้เรียนสามารถตรวจเช็คขัว้ SCR 
ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ได้และผ่านเกณฑก์ารประเมินผลที่กําหนดไว้ และทําให้ผู้เรียนที่เรียนจากชุด
กิจกรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  มีทักษะในการปฏิบัติตรวจเช็คเพ่ิมข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน  
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้   

1. ผลการเปรียบเทียบเป็นตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่าง การเรียนการสอน แบบปกติโดย
อาจารย์ และใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อนมีผลคะแนนสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ 

2. กิจกรรมการฝึกทักษะโดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาวิชา        
ช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 30 คน ที่ไม่สามารถตรวจเช็ค SCR ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ได้  ต่อมาได้ใช้วิธีการ
เรียนรู้จากการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ผลที่ได้ทําให้ผู้เรียนสามารถตรวจเช็คขั้ว SCR ของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ได้และผ่านเกณฑ์การวัดผลที่กําหนดไว้ 

3.ผู้เรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  มีทักษะในการปฏิบัติ
ตรวจเช็คเพ่ิมข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจากการประเมินผลอย่างชัดเจน  
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ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
  ในการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.2/4 สาขา วิชาช่าง
ไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ทีจ่ะต้องเรียนวิชาเครื่องทําความเย็น รหัสวิชา 2104 – 2007 เป็น
วิชาที่จะต้องเรียนภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ในเชิงทฤษฎี ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ใดในรายวิชาเครื่องทําความเย็น แต่ในการปฏิบัติของผู้เรียน จากการสังเกต ผู้เรียนยังขาดทักษะในการ
ตรวจเช็คขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ทําให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  ซึ่งทําให้การเรียนการสอนเกิดความ
ล่าช้าตามมาเช่นกัน จึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนมีทักษะในการตรวจเช็คขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
โดยอาศัย วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องทําความเย็นของ
ผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง และเพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กําลัง ที่ไม่สามารถตรวจเช็คขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได้ถูกต้อง ให้สามารถตรวจเช็คไดอ้ย่างถูกต้อง 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถตรวจเช็คขั้วSCRของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้สามารถตรวจเช็คขั้ว SCR ได้
และผ่านเกณฑก์ารประเมินผลที่กําหนดไว้ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 1. ประชากรเป็นผู้เรียนชั้น ปวช. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องทําความเย็น และกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 30 คน 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย  
      2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนรู้ โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ในกิจกรรมการฝึกทักษะ  
      2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของกิจกรรมการฝึกทักษะ  
 3. เนื้อหาในการวิจัยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะในการตรวจเช็ค ขั้ว SCR ของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ ในรายวิชาเครื่องทําความเย็น ขั้นพ้ืนฐาน  
   4.  ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

สมมติฐานการวิจัย 
ผู้เรียนเกิดทักษะจากกระบวนการเรียนรู้จากวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และมีผลการเรียนที่

สูงขึ้น 

 
นิยามค าศัพท์ 
 1. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (MOTOR COMPRESSER)  เป็นอุปกรณ์หลักในวงจรทางกลของระบบ
เครื่องทําความเย็นแบบอัดไอ ทําหน้าที่ดูดสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นแก๊ส แรงดันต่ําที่ไหลออกมาจากอีวา
ปอเรเตอร์ เข้ามาทําการอัดให้เป็นแก๊สแรงดันสูง แล้วส่งไประบายความร้อนที่ดอนเดนเซอร์  
 2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมีผู้ ให้ความหมายไว้หลากหลาย ที่
น่าสนใจและสอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ความหมายของอายส์เนค และไมลี (Eysneck and Meili 
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1986 : 16) ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน (achievement) ก็คือ ดัชนีชี้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
จัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน หรือระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้ สอดคล้องกับ
ความหมายที่ ไพศาล หวังพานิฐ (2536 : 139) ให้ไว้ว่า คือ คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิด
จากการเรียนการสอน เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการอบรม
หรือการสั่งสอน  

 แนวคิด/ทฤษฎี 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
   1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน 
                แนวคิดทฤษฎี และวิธีการสอนแบบ “เพ่ือนช่วยเพื่อน” สามารถแบ่งประเภทของ “เพ่ือนช่วย
เพ่ือน” ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. การสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
              เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ คือ   เพ่ือนช่วยเพื่อน 
ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เรียนให้ความสนใจมาก คนเก่งจะจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของผู้เรียน โดยเฉพาะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้พิจารณา และค้นพบความรู้ความสามารถของตนเองให้ผู้เรียน
มองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน ตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าตนเอง ต่อความสําเร็จในการเรียนการสร้าง
เว็บไซต์ ภาษา HTML สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียน รักและมีความพร้อมที่จะเรียน มีความสุขในการ
เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
             การสอนด้วยวีการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
             การสอนด้วยวิธีการให้เพ่ือนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการที่มุ่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียน
มากขึ้น เนื่องจากนักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน การนําวิธีการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อนมาช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ควรจะต้องสร้างแรงจูงใจแก่เพ่ือนนักเรียนที่ช่วยสอน ให้
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสําเร็จ ด้วยการหา
กิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือครูและเพ่ือนนักเรียนอย่างเต็มใจและพึง
พอใจ 
             ผู้สอนจะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
ด้วยการออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  มีความสุข การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข ทั้งกายและใจนั้น จะเริ่มจากการสร้างความศรัทธาทั้งต่อตัวผู้สอน และ
ต่อวิชาที่เรียน ให้เกิดในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผู้สอน 
            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
             ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยอมรับว่าผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ ปฏิบัติต่อ
ผู้เรียนในลักษณะกัลยาณมิตร และเข้าใจในความเป็นตัวเขา นอกจากนั้น การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือ
การให้ผู้เรียนช่วยสอนกันเองนี้ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย 
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การเรียนการสอนแบบนี้ได้มีการพัฒนาและนํามาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการ
ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับแรกๆ ก่อนเท่านั้น เมื่อก้าวผ่านขั้นหนึ่งไป มนุษย์เราจะมีความ
ต้องการสูงขึ้นไปทีละขั้นเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ ผู้ศึกษาได้คิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
เว็บไซต์ ภาษา HTML ด้วยการดัดแปลงกระบวนการสอนซ่อมเสริมแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน มาบูรณาการเข้ากับ
วิธีการดําเนินธุรกิจเครือข่าย Direct Sales (ขายตรง)ด้วยการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยส่วนรวมสูงขึ้น และเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํารวมถึงนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินจุดประสงค์ 
          2. การให้ค าปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
              การให้คําปรึกษาแบบ “เพ่ือนช่วยเพื่อน” หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และเป็น
รากฐานสําคัญในการสนับสนุนผู้รับคําปรึกษาให้ดําเนินชีวิตอย่างอิสระ โดยปฏิสัมพันธ์ที่จะ “ให้” และ “รับ” 
ความช่วยเหลือเท่าเทียมกันอย่างเพ่ือน ได้มาฟังความรู้สึกและเล่าเรื่องราวของตนเอง เพ่ือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเข้มแข็ง สามารถดํารงชีวิตได้อย่างอิสระ 

การให้คําปรึกษาแบบ “เพ่ือนช่วยเพื่อน” แตกต่างจากการให้คําปรึกษาอย่างอ่ืนอย่างไร              
ในกระบวนการให้คําปรึกษาฉันเพื่อน มีผู้รับฟังเรียกว่า “ผู้ให้คําปรึกษาแบบเพ่ือน” (Peer Counselor) กับผู้
เล่าเรื่อง เรียกว่า “ผู้รับคําปรึกษาแบบเพ่ือน” (Client) โดยแบ่งเวลาฝ่ายละเท่าๆกัน และสลับบทบาทระหว่าง
ผู้เล่าเรื่องกับผู้รับฟังตามเวลาที่กําหนด เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะส่งผลที่พึง
พอใจแก่ผู้รับคําปรึกษาฉันเพ่ือน ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวของตนอย่างแท้จริง ทําให้ยอมรับและรักตนเอง 
นํามาซึ่งความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข แต่การปรึกษาของผู้เชียวชาญ หรือหมอผู้รับคําปรึกษาจะเป็นฝ่ายที่จะนั่งรับฟังเรื่องราวต่างๆ
เพียงฝ่ายเดียว และผู้เชียวชาญหรือหมอจะเป็นคนให้คําแนะนําเพ่ือให้ปฏิบัติตามเท่านั้น ดังนั้นการให้
คําปรึกษาแบบ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” จะสร้างความเข้าใจ ทัศนคติต่างๆและก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างผู้รับและผู้ให้มากกว่าการให้คําปรึกษาแบบเป็นผู้รับคําปรึกษาเพียงอย่างเดียว 
            ข้อตกลงหรือข้อสัญญาในการให้ค าปรึกษามีข้อที่ควรปฏิบัติทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 
                1. แบ่งเวลาโดยเท่าเทียมกัน การให้คําปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนให้ความสําคัญกับการแบ่ง
เวลาอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้อย่างเต็มท่ี สิ่งหนึ่งที่ต้องเสมอภาคกันไม่
ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเท่าเทียมกัน โดยการที่ให้ผู้ขอรับคําปรึกษาเป็นผู้กําหนดว่าต้องการเวลา
เท่าไหร่ แต่ต้องไม่นานเกินไป ทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นผู้ตกลงกันอย่างเท่าเทียมเสมอ ที่ต้องมีกฎข้อนี้ก็เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้คนที่พูดเก่งแย่งเวลาไปหมด จนคนที่พูดไม่เก่งไม่ได้พูดอะไรเลย 
             2.รักษาความลับเป็นส่วนตัว การให้คําปรึกษาต้องรับประกันได้ว่าผู้ให้คําปรึกษาจะไม่เปิดเผย
หรือพูดเรื่องของผู้มารับคําปรึกษา ผู้ให้คําปรึกษาจะต้องเก็บเป็นความลับและต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ที่รับคําปรึกษาเสมอ เพราะเป็นการทําให้เกิดการไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจแก่ผู้มารับคํา
ปรึกษา ที่ต้องมีกฎข้อนี้เพราะว่า จะทําให้ผู้รับคําปรึกษากล้าที่จะพูดเรื่องส่วนตัว และสามารถปลดปล่อยได้
อย่างเต็มที่ ไม่เกิดความกังวล 
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             3.ไม่ปฏิเสธ ไม่ตําหนิ เมื่อมีผู้มาขอรับคําปรึกษา ผู้ให้คําปรึกษาต้องแสดงให้ผู้มารับคําปรึกษา
รับรู้ว่า เรายินดีที่จะรับฟังปัญหาของเขาและเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจ เมื่อฟังแล้วต้องไม่ตําหนิหรือวิจารณ์ 
และไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เขาเล่ามา ที่ต้องมีกฎข้อนี้เพราะว่า หากผู้รับคําปรึกษาถูกปฏิเสธ หรือถูกตําหนิเขาจะ
รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสําคัญ ทําให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง 
             4. ไม่ให้คําแนะนํา ไม่ชี้ทางแก้ไข ผู้ให้คําปรึกษาเม่ือได้รับฟังปัญหาจากผู้มาขอคําปรึกษาแล้ว 
จะต้องไม่แสดงความคิดเห็นหรือแนะนําวิธีการแก้ปัญหา เพราะการแนะนําอาจจะไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง
สําหรับคนที่มาขอคําปรึกษาเสมอไป เพราะผู้ที่จะเข้าใจปัญหานั้นได้ดีและจะแก้ปัญหานั้นได้ก็ต้องเป็นตัวของ
ผู้รับคําปรึกษาเอง โดยเราจะต้องเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีพลัง มีความสามรถท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง อย่าง
น้อยการที่เขาได้มีโอกาสระบายความรู้สึกท่ีเก็บกดออกมา ก็จะสามารถทําให้เขาได้เรียบเรียงปัญหาและเห็น
ปัญหาของเขาเอง และในเมื่อเขาเห็นชัดว่า ปัญหาของเขาคืออะไร ในที่สุดเขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ 
และจะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของตัวเองกลับคืนมาด้วย 
          3. วิธีการเรียนรู้แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

วิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้สอนและผู้เรียน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน ซ่ึงครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คําแนะนําและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
           รูปแบบของวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
             นักการศึกษาหลายท่านได้ประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน
ไว้มากมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
             1. การสอนโดยเพ่ือนร่วมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนทั้งสองคนที่จับคู่กันมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนทั้งสองสลับบทบาทเป็นทั้งนักเรียน
ผู้สอนที่คอยถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้เรียน และนักเรียนผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการสอน 
             2. การสอนโดยเพ่ือนต่างระดับชั้น (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนที่มีการจับคู่
ระหว่างผู้เรียนที่มีระดับอายุแตกต่างกัน โดยให้ผู้เรียนที่มีระดับอายุสูงกว่าทําหน้าที่เป็นผู้สอนและให้ความรู้ 
ซึ่งผู้เรียนทั้งสองคนไม่จําเป็นต้องมีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกันมาก 
             3. การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ํากว่าด้วยความสมัครใจของตนเอง 
แล้วทําหน้าที่สอนในเรื่องที่ตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทักษะที่ดี 
             4. การสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนที่ให้บุคคลที่บ้านของ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอน ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลานของตนระหว่าง
ที่บุตรหลานอยู่ท่ีบ้าน 

หลักการใชวิ้ธีการเรียนรู้แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
การให้เพ่ือนช่วยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรดําเนินไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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             1.  เพ่ือนผู้สอนจะต้องมีทักษะที่จําเป็น เช่น ความเข้าใจในจุดประสงค์ของการสอนจําแนกได้
ว่า คําตอบที่ผิดและคําตอบที่ถูกต่างกันอย่างไร รู้จักการให้แรงเสริมแก่เพ่ือนผู้เรียน รู้จักบันทึกความก้าวหน้า
ในการเรียนของเพ่ือนผู้เรียน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนผู้เรียน 
             2.  กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลทั้งสองช่วยกันบรรลุ
เป้าหมายในการเรียน 
             3.  ครูเป็นผู้กําหนดขั้นตอนในการสอนให้ชัดเจนและให้เพ่ือนผู้เรียนดําเนินการตามข้ันตอน
เหล่านั้น 
             4.  สอนทีละข้ันหรือทีละแนวคิดจนกว่าเพื่อนผู้เรียนเข้าใจดีแล้ว จึงสอนขั้นต่อไป 
             5.  ฝึกให้เพ่ือนผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพ่ือนผู้เรียนด้วยว่า พฤติกรรมใด
แสดงว่าเพ่ือนผู้เรียนไม่เข้าใจ ทั้งนี้จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง 
             6. เพ่ือนผู้สอนควรบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของเพ่ือนผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กําหนดไว้ 
             7. ครูผู้ดูแลรับผิดชอบจะต้องติดตามผลการสอนของเพ่ือนผู้สอนและการเรียนของเพ่ือน
ผู้เรียนด้วยว่าดําเนินการไปในลักษณะใด มีปัญหาหรือไม่ 
             8.   ครูให้แรงเสริมแก่ทั้ง 2 คนอย่างสม่ําเสมอ 
             9. ช่วงเวลาในการให้เพื่อนช่วยเพื่อน ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป งานวิจัยระบุว่าระยะเวลาที่มี
ประสิทธิภาพในการให้เพ่ือนช่วยเพื่อนในระดับชั้นประถมศึกษาอยู่ระหว่าง 15-30 นาท ี
             10. เพ่ือนผู้สอนมีการยกตัวอย่างประกอบการสอน จึงจะช่วยให้เพื่อนผู้เรียน เรียนเข้าใจ
เนื้อหา ได้ดียิ่งขึ้น 

ประโยชน์ของ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
            1. เป็นการเรียนลัดวิธีการเรียน การทํางานต่างๆที่เราอาจจะเคยทราบมาก่อน สิ่งเหล่านี้จะ
มาจากประสบการณ์ เทคนิควิธีต่างๆของคู่เพ่ือนช่วยเพื่อนหรือทีมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
             2. เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มุมมองความคิดต่างๆร่วมกันเพ่ือช่วยกันพัฒนา
ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
             3.  สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี เพราะกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนต้องเกิดจากการ
ทํางานเป็นคู่หรือเป็นทีม ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันย่อมทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดีตามมา  

การสอนให้เด็กเป็นผู้ช่วยสอนที่ดี  
ก่อนจะให้เด็กช่วยสอน ครูต้องอธิบายหรือสอนเทคนิคการเป็นผู้ช่วยสอนให้เด็กเข้าใจเป็น

อย่างดีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย  
1.  อธิบายให้เข้าใจถึงแนวทางการสอน  
2.  บอกลักษณะงานประจําให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจน  
3.  อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงงานที่ต้องทํา 
4.  บอกวิธีทาง "ทําอย่างไรจึงจะผูกมิตรกับผู้ถูกสอน"  
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5.  สอนขั้นตอนง่าย ๆ ในการสอนให้เด็กผู้ช่วยสอนเข้าใจวิธีการ ดังนี้  
ขั้นที่ 1  แสดง สาธิต อธิบาย ให้ผู้ถูกสอนเข้าใจเนื้อเรื่องที่ต้องการสอน  
ขั้นที่ 2  สอบถามความเข้าใจที่แสดง สาธิต หรืออธิบายให้ฟังแล้ว  
ขั้นที่ 3  ให้เด็กผู้ถูกสอนปฏิบัติพร้อม ๆ กับผู้ช่วยสอน  
ขั้นที ่4  ให้เด็กผู้ถูกสอนปฏิบัติเอง โดยผู้ช่วยสอนไม่ต้องช่วยเหลือ  
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  และ อาจผลัดกัน เป็นผู้ถาม-ตอบด้วยก็ได้  

6.  สอนทักษะในการทํางานกับผู้อ่ืน พัฒนาทักษะทางสังคมให้ผู้ช่วยสอน  
7.  สอนวิธีการวัด/การตรวจสอบผู้เรียน ให้เด็กผู้ช่วยสอนเข้าใจ  
8.  สอนให้เด็กผู้สอนจดบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน  
9.  สอนเคล็ดลับในการเป็นผู้สอน เช่น ใจเย็น ไม่เร่งเร้าผู้เรียน  

การติว (Tutoring)  
การติว เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสอนตัวต่อตัว นักเรียนเฉพาะบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายที่

จะพัฒนาทักษะและเอ้ืออํานวยให้เกิดความคิดรวบยอดทางบวกเก่ียวกับตนเอง (Koskined & Wilson : 1980 
อ้างถึงใน Cole & Chan : 1990)  

ผู้ติว (tutor) คือบุคคลที่ทําการสอน 
ผู้รับการติว (Turee) คือ บุคคลที่ได้รับการสอน ผู้ติว จะช่วยครูในชั้นเรียน โดยการจัดดําเนิน

กิจกรรมที่ช่วยเสริม หรือช่วยสอนแก้ไขหรือสอนเสริม ในการติวส่วนใหญ่ จะต้องมีการวินิจฉัยระดับ
ความก้าวหน้าทักษะทางการเรียนของบุคคลนั้น ก่อนที่จะเริ่มดําเนินโปรแกรมติว ซึ่งจะทําโดยครูประจําชั้น
และนําเอาข้อมูลเหล่านี้ไปบอกให้กับผู้ติว ผู้ติวก็จะใช้ประโยชน์ข้อมูลในการดําเนินการติว ในบางครั้งอาจมีผู้
ติวหลายคนช่วยเด็กคนเดียว  

การติวโดยเพื่อนต่างอายุหรือต่างชั้นกัน หมายถึง สถานการณ์การสอนที่นักเรียนที่เป็นผู้ติว 
สอนนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเรียนอยู่ในชั้นต่ํากว่า  

การติวโดยเพื่อนที่อายุเท่ากันหรืออยู่ในชั้นเดียวกัน เป็นการสอนที่นักเรียนเป็นผู้ติวสอน
นักเรียนที่มีอายุเท่ากันหรือเรียนอยู่ในชั้นเดียวกัน  

การติวโดยเพื่อนทั้งชั้น (Class wide peer tutoring) เกิดข้ึนเมื่อนักเรียนทุกคนในชั้นมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการติว (ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ติวหรือผู้รับการติว) ในช่วงระยะเวลาเฉพาะตอน ในระหว่างวัน 

หน้าที่ของผู้ติว  
ในกระบวนการติว ผู้ติวจะทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมติดตามในสิ่งเสริมแรง สาธิต และอธิบาย  
1. การควบคุมการติว  
2. การให้สิ่งเสริมแรง  
3. การสาธิต  
4. การอธิบาย  
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การสร้างโปรแกรมการติว ให้ประสบผลสําเร็จโดยใช้แนวทางต่อไปนี้  
1.  วินิจฉัยจุดอ่อนของนักเรียนและกําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  
2.  จับคู่ผู้ติวกับผู้ที่จะบริการติว  
3.  พัฒนาโปรแกรมและสิ่งที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เหมาะสม  
4.  จัดอบรมสั้นๆ ให้กับผู้ติว  
5.  จัดให้มีกระบวนการสอนง่าย ๆ ที่ผู้ติวสามารถใช้ได้  
6.  การจัดระบบปฏิบัติงานประจําวัน  
7.  จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับการติวให้เหมาะสม  
8.  ให้สิ่งเสริมแรงทางบวกแก่ผู้ติวและผู้ได้รับการติว  
9.  ควบคุมติดตามความก้าวหน้าของการติว  
    9.1นิเทศกระบวนการติวเพ่ือให้ผู้ติวสอนในระดับที่เหมาะสม และ สอนครอบคลุม เนื้อหา  
    9.2ประเมินคุณภาพของสัมพันธภาพของผู้ติวและคู่ติวครูควรควบคุมติดตามระดับ

ความก้าวหน้า การสื่อสารระหว่างคู่ติว 
9.3ควบคุมติดตามความถี่ในการเข้าปฏิบัติการติวหรือรับการติว เพราะการมาถือว่าเป็น

องค์ประกอบสาคัญส่วนหนึ่งที่จะทํานายความสาเร็จของการติว  
10.  เปลี่ยนผู้ติวหากจําเป็น  

สิ่งท่ีส่งเสริมการติว  
1.  จดบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน ให้ทําให้ง่ายที่สุด ได้แก่ จดบันทึกจํานวนข้อที่เด็ก

ทําได้สําเร็จ จํานวนหน้าที่อ่านได้ จํานวนเวลาที่ทํางานกับเด็ก ความสามารถในการทํากิจกรรม      
2. อภิปรายร่วมกันถึงผลของโปรแกรมการติว ต้องพบกันสม่ําเสมอ โดยครูฟังรายงานจากผู้

ติวทั้งหลายถึงความก้าวหน้า และผู้ติวจะได้สนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบขณะ
ปฏิบัติงาน  

สรุป  
-  ในการติว ผู้ติวควรตั้งเกณฑ์ไว้อย่างน้อย 80%  
-  ผู้ติวควรได้รับทราบหน้าที่อย่างชัดเจน ส่วนการสนับสนุนและความรับผิดชอบต่อเด็ก ส่วน

ใหญ่เป็นหน้าที่ของครู 

 ประโยชน์ส าหรับครู  
ทําให้มีครูเพ่ิมขึ้นจากเดิมมี 1 คน ใน 1 ห้องเรียน เมื่อมีเพ่ือนนักเรียนช่วยสอนจึงเท่ากับว่ามี

ครูมากกว่า 1 คน ในห้องเรียน ครูมีคนช่วยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงยิ่งขึ้น ประโยชน์สําหรับนักเรียน 
นักเรียนจะได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ นักเรียนผู้ช่วยสอน จะเกิดทักษะในการเรียนรู้และทักษะทางสังคม
มากขึ้น นักเรียนผู้ถูกสอน จะเรียนรู้ได้ดีข้ึนจาการใช้ภาษาของเพ่ือนในวัยเดียวกัน 

ข้อแนะน าส าหรับครู  
ในการสอนโดยเพ่ือนช่วยสอนเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง ครูควรคํานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
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1. การเลือกงานที่เหมาะสม เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจไม่เหมาะสมสําหรับการใช้วิธีการ
สอนแบบเพ่ือนช่วยสอน  

2. การประเมินความต้องการของผู้เรียนก่อนการสอน เพ่ือทราบว่านักเรียนยังขาดความรู้
ความสามารถในเรื่องใดบ้าง  

3. การจัดเตรียมกิจกรรมและสื่อการสอนไว้ให้พร้อม  
4. การเตรียมขั้นตอนการสอนให้ง่าย เพื่อให้นักเรียนผู้ช่วยสอนปฏิบัติตาม 
5. การจับคู่ผู้ช่วยสอนกับผู้เรียนให้เหมาะสม  
6. การฝึกนักเรียนผู้ช่วยสอนให้มีความเข้าใจในบทบาทก่อน  
7. การจัดรายการปฏิบัติแต่ละวันให้แน่นอน เพ่ือให้ผู้ช่วยสอนแน่ใจและปฏิบัติตามตารางที่

กําหนด  
8. การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
9. การตรวจสอบความก้าวหน้าทั้งผู้ช่วยสอนและผู้ถูกสอน อาจตรวจสอบได้ทุกสัปดาห์ เพ่ือ

ดูความก้าวหน้าและสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงาน  
10. การให้กําลังใจผู้ช่วยสอน เช่น ประกาศเกียรติคุณให้เขาเป็นที่ยอมรับ ให้เกียรติบัตรให้

รางวัลเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นเสื้อยืดทีม  สมุดบันทึก ฯลฯ เป็นต้น 
  

2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน  

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ถึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องการ
พิจารณาความรู้ ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนแล้ว ยังแสดงถึงคุณค่าของหลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหารอีกด้วย (Edward 1990 : 52)  

 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียน มีผู้ให้ไว้หลากหลาย ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ ความหมายของอายส์เนค และไมลี (Eysneck and Meili 1986 : 16) ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียน (achievement) ก็คือ ดัชนีชี้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การสอน หรือระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้ สอดคล้องกับความหมายที่ ไพศาล หวังพานิฐ 
(2536 : 139) ให้ไว้ว่า คือ คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นผลของ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการอบรมหรือการสั่งสอน 

จากความหมายที่กล่าวมาแล้วเราอาจจะประมวลความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้ว่า คือ 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งอาจวัดได้จากการทดสอบระหว่างหรือหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการทดสอบหรือวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะบอก
คุณภาพของผู้เรียนแล้วยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร คุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหารอีกด้วย 
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องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การที่ผู้เรียนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพียงใด
นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายประการด้วยกัน ดังที่มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ ในปี ค.ศ.1969 ฮาวิกเฮิร์ส และนูกาเทน (Harvighurst and Neugarten 1969 : 157) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว่า ประกอบด้วย ความสามารถที่ติดตัวมาแต่กํา เนิด ชีวิตและการ
อบรมในครอบครัว ประสิทธิภาพของโรงเรียน และความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและการมุ่งหวังในอนาคต เจ็ดปี
ต่อมา บลูม (Bloom 1976 ซ 160) เสนอว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้แก่ตัวแปร
สําคัญสามตัว คือ คุณสมบัติด้านความรู้  คุณลักษณะด้านจิตพิสัย และคุณภาพของการสอน ซึ่งประกอบด้วย 
การชี้แนะ การบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู 
การให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความบกพร่องหรือความเหมาะสม และการแก้ไขข้อบกพร่อง  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) มองผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในรูป
ของคุณภาพ โดยกาหนดกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาว่าองค์ประกอบของ
ผลสัมฤทธ์ในการเรียน เกิดขึ้นจากคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพการนิเทศการศึกษา และการบริหาร
การศึกษา  

ข้อเสนอของนักวิชาการเหล่านี้สอดคล้องกับงานวิจัยของประสงค์ ต่อโชค (2538) ที่สรุปว่า
องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ได้แก่ องค์ประกอบด้านร่างกาย ความรัก วัฒนธรรม ความสัมพันธ์  
พัฒนาการแห่งตน และการปรับตัว  

จากแนวคิดและทฤษฏีดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมานี้อาจสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ทีสําคัญแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม คือ องค์ประกอบด้านตัว
นักเรียนและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน องค์ประกอบด้านคุณภาพการสอนและองค์ประกอบด้าน
การบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหก จํานวน 30 คน โดยคัดเอาตามความรู้ความสามารถทางการเรียนอ่อน มาทําการสอน
แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling )  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
1. แผนการเรียนรู้    รายวิชาเครื่องทําความเย็น เรื่องการเช็คขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ จํานวน 1 
แผ่น  

          2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้และหลังเรียนรู้ (การปฏิบัติ)  
          3. รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
  การสร้างเครื่องมือได้ดําเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้  

          1. แผนการเรียนรู้     รายวิชาเครื่องทําความเย็น เรื่องการเช็คขั้วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  จํานวน 1 
ชุด เอกสารประกอบการสอน ระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ( ใบงาน ) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  ทดสอบก่อนเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนปฏิบัติการวัดหาขั้ว SCR ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  
2.  ดําเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนช่วยเพื่อน  
3.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามกําหนดแล้วจึงทําการทดสอบหลังเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียน

ปฏิบัติการวัดหาขั้ว SCR ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย  ทําการทดสอบก่อนการเรียนรู้ ( ปฎิบัติใบงาน ) และหลังการ

เรียนรู้มาเปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สามารถนําเสนอได้ออกเป็นดังนี้ ผลการเปรียบเทียบเป็นตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่าง การเรียน
การสอน แบบปกตโิดยอาจารย์ และใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แสดงดังตารางที่ 1 

ล าดับคนที ่ แบบปกติโดยอาจารย์ กิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
1 2 8 
2 1 6 
3 1 8 
4 1 5 
5 2 8 
6 3 7 
7 2 7 
8 1 8 
9 1 7 
10 2 7 
11 3 8 
12 1 8 
13 2 7 
14 1 7 
15 2 8 
16 2 8 
17 1 6 
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ล าดับคนที ่ แบบปกติโดยอาจารย์ กิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
18 2 7 
19 1 5 
20 2 8 
21 2 6 
22 1 6 
23 2 7 
24 2 8 
25 3 8 
26 3 8 
27 1 6 
28 3 7 
29 3 8 
30 2 8 

  ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่าง การเรียนการสอน แบบปกติโดยอาจารย์ และใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน / ผ่าน5 คะแนน 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
1. สรุปผลการวิจัย  

1. กิจกรรมการฝึกทักษะโดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2.4 สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 30 คน ที่ไม่สามารถตรวจเช็ค SCR ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ได้  ต่อมาได้ใช้วิธีการ
เรียนรู้จากการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ผลที่ได้ทําให้ผู้เรียนสามารถตรวจเช็คขั้ว SCR ของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ได้และผ่านเกณฑ์การวัดผลที่กําหนดไว้  

2. ผู้เรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  มีทักษะในการปฏิบัติ
ตรวจเช็คเพ่ิมข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจากการประเมินผลอย่างชัดเจน  

2.  การอภิปรายผล  
จากการวิจัยพบว่า การนําวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน สามารถที่จะเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนได้อย่างเห็นได้ชัดเจน ผู้เรียนสามารถท่ีจะวัดตรวจเช็คของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีทักษะที่ดีขึ้น และ
ส่งผลทําให้การเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องทําความเย็น เป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นไปอย่างที่ผู้สอนตั้งใจ
ไว้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดทุกคน  และกิจกรรมกลุ่มทําให้เกิดบรรยากาศท่ีดี ช่วย
ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ  ตั้งใจ  และมีความรับผิดชอบมากขึ้น  อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา  ช่วยสร้างความสามัคคี  รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน   

การจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  จะใช้วิธีเฟ้นหาเพื่อนที่เก่งช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อนทําให้มี
ผลการเรียนดีขึ้น  โดยกําหนดให้มีผู้เรียนที่เก่งเป็นแกนนําของกลุ่ม  คอยช่วยเหลือ  แนะนํา  อธิบายหัวข้อ
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ต่างๆ  ที่เพ่ือนในกลุ่มไม่เข้าใจ  คอยติดตามช่วยเหลือจนเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ  ความสนิทสนม  และใกล้ชิดของ
กลุ่มทําให้ผู้มีปัญหามีความรู้สึกเกิดการยอมรับ  อยากพัฒนาเอง  จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดียิ่งขึ้น 

3.  ข้อเสนอแนะ  
1.ในการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนนั้น ถ้าจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเห็นได้ชัดเจนนั้น จําเป็นต้องให้

ผู้เรียนจับคู่ 1 ต่อ 1 จึงจะเกิดผลอย่างเห็นได้ชัด 
2.ผู้สอนจะต้องคอยติดตามดูแล การปฏิบัติงานกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  
3.ผู้สอนจะต้องคอยให้แรงเสริมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.ผู้สอนควรแจ้งผลการประเมินทุกครั้งเพ่ือกลุ่มจะได้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองในจุดที่ยังด้อยอยู่ 
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