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แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 

วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ช่ือผลงานวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนไม่สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด 

โดยวิธีการสอนแบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้เรียนท่ีไม่สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด วิชา โปรแกรม

เอ็นซีพื้นฐาน โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกลโรงงานจํานวน 
18คน ท่ีไม่สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้ถูกต้องตามลําดับข้ันตอน ให้สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซี
งานกัด ท่ีถูกต้องและผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีกําหนดไว้และผู้เรียนท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  มีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นอย่างชัดเจน  ผ่านเกณฑ์
การ ประเมินผลท่ีกําหนดทุกคนและกิจกรรมกลุ่มทําให้เกิดบรรยากาศท่ีดีช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจ ต้ังใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้น อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา  ช่วย 
สร้างความสามัคคี รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน 

สรุปผลการวิจัยได้จัดทํากิจกรรมการฝึกทักษะโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของผู้เรียน 
ระดับช้ันปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 18 คน ท่ีไม่สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดต่อมาได้ใช้
วิธีการเรียนรู้จากการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วผลท่ีได้คือผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีกําหนดไว้ และทําให้ผู้เรียนท่ีเรียนจากชุด กิจกรรม  โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน    มีทักษะในการปฏิบัติตรวจเช็คเพ่ิมข้ึน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนท่ีสูงขึ้นอย่างชัดเจน 

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 
1. ผลการเปรียบเทียบเป็นตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่าง การเรียนการสอน แบบปกติโดยและใช้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผล
คะแนนสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ 

2. กิจกรรมการฝึกทักษะโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงานกําลัง จํานวน 30 คน ท่ีไม่สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้ ต่อมาได้ใช้วิธีการ เรียนรู้จาก
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผลท่ีได้ทําให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้และผ่านเกณฑ์การ
วัดผลท่ีกําหนดไว้ 

3.ผู้เรียนท่ีเรียนจากชุดกิจกรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มข้ึน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นจากการประเมินผลอย่างชัดเจน 
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ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา 
ในการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้เรียระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกล

โรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีจะต้องเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 20102-2009 เป็นวิชาท่ี
จะต้องเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ จากการสังเกตผู้เรียนยังขาดทักษะในการเขียนโปรแกรมเอ็นซี
งานกัด ทําให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าจึงเกิดแนวคิดท่ีจะแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนโปรแกรม
เอ็นซีงานกัด โดยอาศัยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับช้ัน 
ปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเพื่อให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ท่ีไม่สามารถ
เขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้ ให้สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้อย่างถูกต้อง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อให้ผู้เรียนท่ีไม่สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้  ให้สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้ 

และผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีกําหนดไว้ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
1. ประชากรเป็นผู้เรียนช้ัน ปวช. 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพืน้ฐานและกลุ่มตัวอย่าง เป็น 

ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 18 คน 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนรู้ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในกิจกรรมการฝึกทักษะ 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของกิจกรรมการฝึกทักษะ 

3. เน้ือหาในการวิจัยเป็นเน้ือหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด ในรายวิชา
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 

4. ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

สมมติฐานการวิจัย 
ผู้เรียนเกิดทักษะจากกระบวนการเรียนรู้จากวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และมีผลการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 
นิยามคำศัพท์ 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ท่ี
น่าสนใจและสอดคล้องกับการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ความหมายของอายส์เนค และไมลี (Eysneck  and  Meili 
1986 : 16) ท่ีกล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน (achievement) ก็คือ ดัชนีช้ีประสิทธิภาพและคุณภาพของการ 
จัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน หรือระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้ สอดคล้องกับ 
ความหมายท่ี ไพศาล หวังพานิฐ (2536 : 139) ให้ไว้ว่า คือ คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิด 
จากการเรียนการสอน เป็นผลของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการอบรม 
หรือการส่ังสอน 
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แนวคิด/ทฤษฎี 
แนวคิดที่เก่ียวข้อง 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เพือ่นช่วยเพื่อน 

แนวคิดทฤษฎี และวิธีการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” สามารถแบ่งประเภทของ “เพื่อนช่วย 
เพื่อน” ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีจัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ คือ  เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็น

วิธีการท่ีผู้เรียนให้ความสนใจมาก คนเก่งจะจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ของผู้เรียน โดยเฉพาะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และ 
ประเมินผล ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้  ได้พิจารณา และค้นพบความรู้ความสามารถของตนเองให้ผู้เรียน 
มองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน ตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าตนเอง ต่อความสําเร็จในการเรียนการสร้าง 
เว็บไซต์ ภาษา HTML ส่ิงเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียน รักและมีความพร้อมท่ีจะเรียน มีความสุขในการ 
เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

การสอนด้วยวธิีการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
การสอนด้วยวิธีการให้เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการท่ีมุ่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียน 

มากขึ้น   เน่ืองจากนักเรียนทุกคนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน   การนําวิธีการสอนแบบเพื่อน 
ช่วยเพื่อนมาช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ควรจะต้องสร้างแรงจูงใจแก่เพื่อนนักเรียนท่ีช่วยสอน ให้ 
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนท้ังรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกแหง่ความสําเร็จ ด้วยการหา 
กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนอย่างเต็มใจและพึง 
พอใจ 

ผู้สอนจะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
ด้วยการออกแบบกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีความสุข การจัดการ 
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข ท้ังกายและใจนั้น จะเริ่มจากการสร้างความศรัทธาท้ังต่อตัวผู้สอน และ 
ต่อวิชาท่ีเรียน ให้เกิดในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผู้สอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยอมรับว่าผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ ปฏิบัติต่อ 

ผู้เรียนในลักษณะกัลยาณมิตร และเข้าใจในความเป็นตัวเขา นอกจากนั้น การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือ 
การให้ผู้เรียนช่วยสอนกันเองนี้ เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันท้ัง 2 ฝ่าย 
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การเรียนการสอนแบบนี้ได้มีการพัฒนาและนํามาใช้ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการ 
ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับแรกๆ ก่อนเท่านั้น เมื่อก้าวผ่านขั้นหนึ่งไป มนุษย์เราจะมีความ 
ต้องการสูงขึ้นไปทีละขั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ผู้ศึกษาได้คิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การสร้าง 
เว็บไซต์ ภาษา HTML ด้วยการดัดแปลงกระบวนการสอนซ่อมเสริมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาบูรณาการเข้ากับ 
วิธีการดําเนินธุรกิจเครือข่าย Direct Sales (ขายตรง)ด้วยการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยส่วนรวมสูงขึ้น และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตํ่ารวมถึงนักเรียนท่ีไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินจุดประสงค์ 

2. การให้คำปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพือ่น” 
การให้คําปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และเป็น 

รากฐานสําคัญในการสนับสนุนผู้รับคําปรึกษาให้ดําเนินชีวิตอย่างอิสระ โดยปฏิสัมพันธ์ที่จะ “ให”้ และ “รับ” 
ความช่วยเหลือเท่าเทียมกันอย่างเพื่อน ได้มาฟังความรู้สึกและเล่าเรื่องราวของตนเอง เพื่อสนับสนนุซึ่งกนัและ 
กัน เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง มีความเข้มแข็ง สามารถดํารงชีวิตได้อย่างอิสระ 

การให้คําปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” แตกต่างจากการให้คําปรึกษาอย่างอื่นอย่างไร ใน
กระบวนการให้คําปรึกษาฉันเพื่อน มีผู้รับฟังเรียกว่า “ผู้ให้คําปรึกษาแบบเพื่อน” (Peer Counselor) กับผู้ 
เล่าเรื่อง เรียกว่า “ผู้รับคําปรึกษาแบบเพื่อน” (Client) โดยแบ่งเวลาฝ่ายละเท่าๆกัน และสลับบทบาทระหว่าง 
ผู้เล่าเรื่องกับผู้รับฟังตามเวลาท่ีกําหนด เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะส่งผลท่ีพึง 
พอใจแก่ผู้รับคําปรึกษาฉันเพื่อน ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวของตนอย่างแท้จริง ทําให้ยอมรับและรักตนเอง 
นํามาซึ่งความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงต่างๆและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
อยา่งมีความสุข แต่การปรึกษาของผู้เชียวชาญ หรือหมอผู้รับคําปรึกษาจะเป็นฝ่ายท่ีจะนั่งรับฟังเรื่องราวต่างๆ 
เพียงฝ่ายเดียว และผู้เชียวชาญหรือหมอจะเป็นคนให้คําแนะนําเพื่อให้ปฏิบัติตามเท่านั้น ดังนั้นการให ้
คําปรึกษาแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จะสร้างความเข้าใจ ทัศนคติต่างๆและก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ระหว่างผู้รับและผู้ให้มากกว่าการให้คําปรึกษาแบบเป็นผู้รับคําปรึกษาเพียงอย่างเดียว  

ข้อตกลงหรือข้อสัญญาในการให้คำปรึกษามีข้อที่ควรปฏิบัติทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 
1. แบ่งเวลาโดยเท่าเทียมกัน การให้คําปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้ความสําคัญกับการแบ่ง 

เวลาอย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อจะได้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์กันได้อย่างเต็มท่ี  ส่ิงหน่ึงท่ีต้องเสมอภาคกันไม่ 
ว่าจะเป็นใครก็ตาม  ท้ังสองฝ่ายมีเวลาเท่าเทียมกัน  โดยการท่ีให้ผู้ขอรับคําปรึกษาเป็นผู้กําหนดว่าต้องการเวลา 
เท่าไหร่   แต่ต้องไม่นานเกินไป   ท้ังสองฝ่ายจะต้องเป็นผู้ตกลงกันอย่างเท่าเทียมเสมอ   ท่ีต้องมีกฎข้อน้ีก็เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้คนท่ีพูดเก่งแย่งเวลาไปหมด จนคนท่ีพูดไม่เก่งไมไ่ด้พูดอะไรเลย 

2.รักษาความลับเป็นส่วนตัว การให้คําปรึกษาต้องรับประกันได้ว่าผู้ให้คําปรึกษาจะไม่เปิดเผย 
หรือพูดเรื่องของผู้มารับคําปรึกษา ผู้ให้คําปรึกษาจะต้องเก็บเป็นความลับและต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของ 
ผู้ท่ีรับคําปรึกษาเสมอ เพราะเป็นการทําให้เกิดการไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจแก่ผู้มารับคํา 
ปรึกษา ท่ีต้องมีกฎข้อนี้เพราะว่า จะทําให้ผู้รับคําปรึกษากล้าท่ีจะพูดเรื่องส่วนตัว และสามารถปลดปล่อยได้ 
อย่างเต็มท่ี ไม่เกิดความกังวล 
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3.ไม่ปฏิเสธ ไม่ตําหนิ เมื่อมีผู้มาขอรับคําปรึกษา ผู้ให้คําปรึกษาต้องแสดงให้ผู้มารับคําปรึกษา 
รับรู้ว่า  เรายินดีท่ีจะรับฟังปัญหาของเขาและเช่ือในส่ิงท่ีเขาพูดอย่างต้ังใจ  เมื่อฟังแล้วต้องไม่ตําหนิหรือวิจารณ์ 
และไม่ปฏิเสธในส่ิงท่ีเขาเล่ามา ท่ีต้องมีกฎข้อนี้เพราะว่า หากผู้รับคําปรึกษาถูกปฏิเสธ หรือถูกตําหนิเขาจะ 
รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสําคัญ ทําให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง 

4. ไม่ให้คําแนะนํา ไม่ช้ีทางแก้ไข ผู้ให้คําปรึกษาเมื่อได้รับฟังปัญหาจากผู้มาขอคําปรึกษาแล้ว 
จะต้องไม่แสดงความคิดเห็นหรือแนะนําวิธีการแกป้ัญหา เพราะการแนะนําอาจจะไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง 
สําหรับคนท่ีมาขอคําปรึกษาเสมอไป   เพราะผู้ท่ีจะเข้าใจปัญหาน้ันได้ดีและจะแก้ปัญหาน้ันได้ก็ต้องเป็นตัวของ 
ผู้รับคําปรึกษาเอง โดยเราจะต้องเช่ือมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีพลัง มีความสามรถท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง อย่าง 
น้อยการท่ีเขาได้มีโอกาสระบายความรู้สึกท่ีเก็บกดออกมา ก็จะสามารถทําให้เขาได้เรียบเรียงปัญหาและเห็น 
ปัญหาของเขาเอง และในเมื่อเขาเห็นชัดว่า ปัญหาของเขาคืออะไร ในท่ีสุดเขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ 
และจะเป็นการเรียกความเช่ือมั่นของตัวเองกลับคืนมาด้วย 

3. วิธีการเรียนรู้แบบ “เพื่อนช่วยเพือ่น” 
วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ให ้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้สอนและผู้เรียน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน   ซึ่งครูผู้สอนมีบทบาทหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ให้คําแนะนําและจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

รูปแบบของวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพือ่น 
นักการศึกษาหลายท่านได้ประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ไว้

มากมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนท้ังสองคนท่ีจับคู่กันมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนท้ังสองสลับบทบาทเป็นท้ังนักเรียน 
ผู้สอนท่ีคอยถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้เรียน และนักเรียนผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับการสอน 

2. การสอนโดยเพื่อนต่างระดับช้ัน (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจับคู่ 
ระหว่างผู้เรียนท่ีมีระดับอายุแตกต่างกัน โดยให้ผู้เรียนท่ีมีระดับอายุสูงกว่าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอนและให้ความรู้ 
ซึ่งผู้เรียนท้ังสองคนไม่จําเป็นต้องมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกันมาก 

3. การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ 
ทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนตํ่ากว่าด้วยความสมัครใจของตนเอง 
แล้วทําหน้าท่ีสอนในเรื่องท่ีตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทักษะท่ีดี 

4. การสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้บุคคลท่ีบ้านของ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอน ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลานของตนระหว่าง 
ท่ีบุตรหลานอยู่ท่ีบ้าน 
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หลักการใช้วิธีการเรียนรู้แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
การให้เพื่อนช่วยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรดําเนินไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. เพื่อนผู้สอนจะต้องมีทักษะท่ีจําเป็น เช่น ความเข้าใจในจุดประสงค์ของการสอนจําแนกได้ 
ว่า คําตอบท่ีผิดและคําตอบท่ีถูกต่างกันอย่างไร รูจั้กการให้แรงเสริมแก่เพื่อนผู้เรียน รู้จักบันทึกความก้าวหน้า 
ในการเรียนของเพื่อนผู้เรียน และมนุษยสัมพันธ์ทีดี่กับเพื่อนผู้เรียน 

2. กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนท้ังน้ีเพื่อให้บุคคลท้ังสองช่วยกันบรรลุ เป้าหมาย
ในการเรียน 

3. ครูเป็นผู้กําหนดขั้นตอนในการสอนให้ชัดเจนและให้เพื่อนผู้เรียนดําเนินการตามข้ันตอน 
เหล่านั้น  

4. สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกว่าเพื่อนผู้เรียนเข้าใจดีแล้ว จึงสอนขั้นต่อไป 
5. ฝึกให้เพื่อนผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผู้เรียนด้วยว่า พฤติกรรมใด 

แสดงว่าเพื่อนผู้เรียนไม่เข้าใจ ท้ังนี้จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง 
6.เพ่ือนผู้สอนควรบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของเพ่ือนผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ท่ีกําหนดไว้ 
7. ครูผู้ดูแลรับผิดชอบจะต้องติดตามผลการสอนของเพ่ือนผู้สอนและการเรียนของเพ่ือน ผู้เรียน

ด้วยว่าดําเนินการไปในลักษณะใด มีปัญหาหรือไม่ 

8. ครูให้แรงเสริมแก่ท้ัง 2 คนอย่างสม่ำเสมอ 
9. ช่วงเวลาในการให้เพื่อนช่วยเพื่อน ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป งานวิจัยระบุว่าระยะเวลาท่ีมี 

ประสิทธิภาพในการให้เพื่อนช่วยเพื่อนในระดับช้ันประถมศึกษาอยู่ระหว่าง 15-30 นาที 
10.  เพื่อนผู้สอนมีการยกตัวอย่างประกอบการสอน  จึงจะช่วยให้เพื่อนผู้เรียนเรียนเข้าใจ 

เนื้อหา ได้ดียิ่งขึ้น 
ประโยชน์ของ “เพื่อนช่วยเพือ่น” 

1. เป็นการเรียนลัดวิธีการเรียน การทํางานต่างๆท่ีเราอาจจะเคยทราบมาก่อน ส่ิงเหล่านี้จะ มา
จากประสบการณ์ เทคนิควิธีต่างๆของคู่เพื่อนช่วยเพื่อนหรือทีมเพื่อนช่วยเพื่อน 

2. เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ มุมมองความคิดต่างๆร่วมกันเพื่อช่วยกันพัฒนา 
ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี เพราะกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนต้องเกิดจากการ 
ทํางานเป็นคู่หรือเป็นทีม ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์อนัดีต่อกันย่อมทําให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีดีตามมา 

การสอนให้เด็กเปน็ผู้ช่วยสอนที่ดี 
ก่อนจะให้เด็กช่วยสอน ครูต้องอธิบายหรือสอนเทคนิคการเป็นผู้ช่วยสอนให้เด็กเข้าใจเป็น 

อย่างดีในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดย 

1. อธิบายให้เข้าใจถึงแนวทางการสอน 
2. บอกลักษณะงานประจําให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจน 
3. อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงงานท่ีต้องทํา 
4.  บอกวิธีทาง "ทําอย่างไรจึงจะผูกมิตรกับผู้ถูกสอน" 
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5. สอนขั้นตอนง่าย ๆ ในการสอนให้เด็กผู้ช่วยสอนเข้าใจวิธีการ ดังนี้ 
ขั้นที ่1 แสดง สาธิต อธิบาย ให้ผู้ถูกสอนเข้าใจเนื้อเรื่องท่ีต้องการสอน 
ขั้นที ่2  สอบถามความเข้าใจท่ีแสดง สาธิต หรืออธิบายให้ฟังแล้ว ขั้น
ท่ี 3 ให้เด็กผู้ถูกสอนปฏิบัติพร้อม ๆ กับผู้ช่วยสอน 

ขั้นท่ี 4  ให้เด็กผู้ถูกสอนปฏิบัติเอง โดยผู้ช่วยสอนไม่ต้องช่วยเหลือ 
ขั้นที ่5 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ อาจผลัดกัน เป็นผู้ถาม-ตอบด้วยก็ได้ 

6.  สอนทักษะในการทํางานกับผู้อื่น พัฒนาทักษะทางสังคมให้ผู้ช่วยสอน 

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

ประโยชน์สำหรับครู 
ทําให้มีครูเพิ่มขึ้นจากเดิมมี 1 คน ใน 1 ห้องเรียน เมื่อมีเพื่อนนักเรียนช่วยสอนจึงเท่ากับว่ามี 

ครูมากกว่า 1 คน ในห้องเรียน ครูมีคนช่วยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงยิ่งขึ้น ประโยชน์สําหรับนักเรียน 
นักเรียนจะได้รับผลประโยชน์ท้ัง 2 ฝ่าย คือ นักเรยีนผู้ช่วยสอน จะเกิดทักษะในการเรียนรู้และทักษะทางสังคม 
มากขึ้น นักเรียนผู้ถูกสอน จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นจาการใช้ภาษาของเพื่อนในวัยเดียวกัน 

ข้อแนะนำสำหรับครู 
ในการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนเป็นวิธีการท่ีดีวิธีหนึ่ง ครูควรคํานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1. การเลือกงานท่ีเหมาะสม เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจไม่เหมาะสมสําหรับการใช้วิธีการ 
สอนแบบเพื่อนช่วยสอน 

2. การประเมินความต้องการของผู้เรียนก่อนการสอน เพ่ือทราบว่านักเรียนยังขาดความรู้ 
ความสามารถในเรื่องใดบ้าง 

3. การจัดเตรียมกิจกรรมและส่ือการสอนไว้ให้พร้อม 
4. การเตรียมข้ันตอนการสอนให้ง่าย เพื่อให้นักเรียนผู้ช่วยสอนปฏิบัติตาม 
5. การจับคู่ผู้ช่วยสอนกับผู้เรียนให้เหมาะสม 
6. การฝึกนักเรียนผู้ช่วยสอนให้มีความเข้าใจในบทบาทก่อน 
7.  การจัดรายการปฏิบัติแต่ละวันให้แน่นอน เพื่อให้ผู้ช่วยสอนแน่ใจและปฏิบัติตามตารางท่ี 

กําหนด  

8. การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก 
9. การตรวจสอบความก้าวหน้าท้ังผู้ช่วยสอนและผู้ถูกสอน อาจตรวจสอบได้ทุกสัปดาห์ 
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10.  การให้กําลังใจผู้ช่วยสอน เช่น ประกาศเกียรติคุณให้เขาเป็นท่ียอมรับ ให้เกียรติบัตรให้ 
รางวัลเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นเส้ือยืดทีม สมุดบันทึก ฯลฯ เป็นต้น 
2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน 

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

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียน มีผู้ให้ไว้หลากหลาย ท่ีน่าสนใจและสอดคล้องกับการวิจัยใน 
ครั้งน้ี ได้แก่ ความหมายของอายส์เนค และไมลี (Eysneck and Meili 1986 : 16) ท่ีกล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ใน 
การเรียน (achievement) ก็คือ ดัชนีช้ีประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
การสอน หรือระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้ สอดคล้องกับความหมายท่ี ไพศาล หวังพานิฐ 
(2536 : 139) ให้ไว้ว่า คือ คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นผลของ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการอบรมหรือการส่ังสอน 

จากความหมายท่ีกล่าวมาแล้วเราอาจจะประมวลความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้ว่า คือ 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งอาจวัดได้จากการทดสอบระหว่างหรือหลัง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการทดสอบหรือวิธีการอื่น ๆ นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะบอก 
คุณภาพของผู้เรียนแล้วยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร คุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหารอีกด้วย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัย 
เทคนิคชลบุรี จํานวน 18 คน โดยคัดเอาตามความรู้ความสามารถทางการเรียนอ่อน มาทําการสอน แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. แผนการเรียนรู้ รายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน จํานวน 1 แผ่น 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้และหลังเรียนรู้ (การปฏิบัติ) 
3. รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมือได้ดําเนินการสร้างตามข้ันตอนดังน้ี 

  แผนการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐานเรือ่งการเขียนโปรแกรมเอ็นซงีานกัดจํานวน 1 ชุด 
เอกสารประกอบการสอน ระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ใบงาน) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดสอบก่อนเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด 
2. ดําเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนช่วยเพื่อน 
3. เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนตามกําหนดแล้วจึงทําการทดสอบหลังเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียน ปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1.ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ทําการทดสอบก่อนการเรียนรู้ ( ปฎิบัติใบงาน ) และหลังการเรียนรู้มา 

เปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สามารถนําเสนอได้ออกเป็นดังนี้ ผลการเปรียบเทียบเป็นตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่าง การเรยีน 
การสอน แบบปกติโดยอาจารย์ และใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แสดงดังตารางท่ี 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการวิจัย 

1. กิจกรรมการฝึกทักษะโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงาน จํานวน18คน ท่ีไม่สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้ ต่อมาได้ใช้วิธีการเรียนรู้จากการสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผลท่ีได้ทําให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัดได้และผ่านเกณฑ์การวัดผลท่ี
กําหนดไว้ 

2. ผู้เรียนท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีทักษะในการปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมเอ็นซีงานกัดเพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นจากการประเมินผลอย่างชัดเจน 

2. การอภิปรายผล 
จากการวิจัยพบว่าการนําวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถท่ีจะเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนได้อย่างเห็นได้ชัดเจน ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด มีทักษะท่ีดีขึ้นและส่งผลทําให้การ
เรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐานเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นไปอย่างท่ีผู้สอนต้ังใจไว้ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดทุกคนและกิจกรรมกลุ่มทําให้เกิดบรรยากาศที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นสนใจ  ต้ังใจ    และมีความรับผิดชอบมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ ผู้เรียนมี ความ
กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างความสามัคคีรู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน 

จำนวนผู้เรียน 
ก่อนจัดกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน 

หลังจัดกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน 

18 คน 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
5 13 18 - 
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การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะใช้วิธีเฟ้นหาเพื่อนท่ีเก่งช่วยเพื่อนท่ีเรียนอ่อนทําให้มี 
ผลการเรียนดีขึ้น โดยกําหนดให้มีผู้เรียนท่ีเก่งเป็นแกนนําของกลุ่ม คอยช่วยเหลือ แนะนํา อธิบายหัวข้อต่างๆ  
ท่ีเพื่อนในกลุ่มไม่เข้าใจ  คอยติดตามช่วยเหลือจนเข้าใจในเรื่องน้ัน ๆ  ความสนิทสนม  และใกล้ชิดของ กลุ่มทํา
ให้ผู้มีปัญหามีความรู้สึกเกิดการยอมรับ อยากพัฒนาเอง จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดี
ยิ่งขึ้น 

3. ข้อเสนอแนะ 
1.ในการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น ถ้าจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเห็นได้ชัดเจนนั้น จําเป็นต้องให้ 

ผู้เรียนจับคู่ 1 ต่อ 1 จึงจะเกิดผลอย่างเห็นได้ชัด 

2.ผู้สอนจะต้องคอยติดตามดูแล การปฏิบัติงานกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3.ผู้สอนจะต้องคอยให้แรงเสริมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.ผู้สอนควรแจ้งผลการประเมินทุกครั้งเพื่อกลุ่มจะได้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองในจุดท่ียังด้อยอยู ่
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