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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาระดับเจตคติตอการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของ
นักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ช้ันปท่ี  2  กลุม  3 – 
4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
(20000-1301)  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563  จํานวน  33  คน  เลือกมาโดยการสุมอยางงาย  
(simple  random sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  มี  2  ชุด  คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  
และแบบสอบถามวัดเจตคติตอรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ซึ่งเปนแบบสอบถามประมาณคา  
(rating  scale)  5  ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert)  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ได
แบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน  33  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  ตัวแปรในการวิจัย ครั้งนี้  ตัวแปรตน  คือ  
รูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ตัวแปรตามคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับเจตคติตอการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  สถิติท่ีใช  
ไดแก  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-
1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  โดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  แสดงวารูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงข้ึน   
 2.  ผลการศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-
1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  
โดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  โดยรวมมีระดับเจตคติอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  หลังจากเขารวมกิจกรรม  นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึน  รองลงมา
คือ  นักเรียนเห็นวารูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีประโยชนตอนักเรียน  และสามารถนําความรูท่ีได
ไปใชในการเรียนได 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวา

ผูเรียนสําคัญท่ีสุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  กระบวนการจัดการศึกษามุงเนนการฝกทักษะกระบวนการ
คิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา  และ
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี  กอใหเกิดท้ัง
ผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันของบุคคล  ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนมากยิ่งข้ึน  จําเปนตอง
ปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสรางคนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีศักยภาพพรอมท่ีจะ
แขงขัน  และรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก  (กรมวิชาการ. 2545 , 1) 

นอกจากส่ือท่ีดี แลวเทคนิคการสอนก็เปนอีกอยางหนึ่ง ท่ีสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดการพัฒนาได
ซึ่งเทคนิคการสอนท่ีสามารถตอบสนองความสามารถท่ีแตกตางกันของนักเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีการ
ชวยเหลือกันในการเรียน  อีกท้ังผูเรียนไดพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไดดี คือ 
รูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบเพื่อนสอนเพื่อน 

วิธีการเรียนรูของผูเรียนมิไดมาจากครูแตผูเดียว  แตสามารถเรียนรูจากเพื่อนนักเรียนดวยกัน  เพราะ
นักเรียนดวยกันยอมประสบปญหาในการเรียนคลาย ๆ กัน  เมื่อคนหนึ่งเรียนรูเริ่มเขาใจ  ก็สามารถชวยเหลือ
เพื่อไดวาปญหาท่ีขัดของอยูท่ีใด  คนอื่นก็สามารถขามพนปญหาดังกลาวนั้นได  การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
ผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะเทากัน  ขณะท่ีฝกในกลุมทุกคนมีโอกาสไดแนะนํากันเองไดมากกวาครู เนื่องจากวัย
ของนักเรียนท่ีใกลเคียงกัน   (Young , 1972 อางถึงใน  สมหวัง นิลพันธ, 2536)  การเรียนรูจากเพื่อนดวยกัน
ทําใหนักเรียนเกิดการเขาใจไดดีและเหมาะสม  อันเนื่องจากวัยของเด็กท่ีใกลกัน  ซึ่งการท่ีนักเรียนผูเรียนและ
นักเรียนผูสอนไดใชภาษาพูดในระดับเดียวกันยอมกอใหเกิดความเขาใจงายข้ึน  นักเรียนผูสอนเขาใจปญหา
ของผูเรียนไดงาย  เพราะลักษณะปญหาท่ีคลายคลึงกับปญหาท่ีเขาไดประสบมาดวยตนเอง  นักเรียนจะรูสึก
เปนอิสระในการซักถาม  และสํารวจปญหาตาง ๆ  นักเรียนผูสอนสวนใหญจะมีความสนใจและต้ังใจท่ีจะสอน
มาก  รวมท้ังมีการเตรียมพรอมกับบทเรียนเสมอ  นักจากนี้ยังมีความเช่ือมั่นในตนเองมาก  มีความริเริ่มกลา
พูดกลาแสดงออก (สมหวัง นิลพันธ , 2536) 

จากประสบการณการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000 - 1301)  เรื่อง  
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  ในภาคเรียนท่ี  
1  ปการศึกษา  2563  ผูสอนไดสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในช้ันเรียน  พบวา  เมื่อครูไดอธิบายตัวอยาง
เรียบรอย  และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเพื่อทดสอบความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนผานมา  มีนักเรียน
บางสวนไมสามารถทําไดเนื่องจากไมมีความเขาใจ  จะเลือกท่ีจะซักถามเพื่อนท่ีอยูขาง ๆ  มากกวาท่ีจะซักถาม
ครูผูสอน  นักเรียนท่ีเรียนเกงจะพยายามรีบทําใหเสร็จเร็วเพื่อเหลือเวลาในการนั่งเลน  นอกจากนี้ยังพบวา  
นักเรียนกลุมนี้ยังขาดทักษะการทํางานเปนกลุม  ขาดการชวยเหลือกันในหมูเพื่อนฝูง  คนเกงตางรีบทํางานให
เสร็จ  สําหรับคนท่ีออนหรือปานกลางจะสงงานชา  หรือบางครั้งอาจจะสงงานไมทันตามเวลา  ทําให
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในเรื่องนี้ตํ่า  ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อน
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สอนเพื่อน  มาเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีดีข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  
เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  ดวย
รูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 2.  เพื่อศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  
เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง หลังจาก
ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การวิจัยครั้งนี้  มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
(20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ     
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1  ประชากร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  
ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563   
  2.2  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้   คือ  นักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ช้ันปท่ี  2  กลุม  3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ท่ี
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563  
จํานวน  33  คน  เลือกมาโดยการสุมอยางงาย  (simple  random sampling) 
 3.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  ประกอบดวย 
  3.1  ตัวแปรตน  ไดแก  รูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับเจตคติตอการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (2000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนความสามารถในการทําแบบทดสอบรายวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ช้ันปท่ี  2  กลุม  3 – 4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี  ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  
2563  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 2.  กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน  หมายถึง  กระบวนการหรือรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตาราง
ธาตุม  โดยใหเพื่อนในหองเดียวกันท่ีมีศักยภาพรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  



3 
 

เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ท่ีสูงกวาชวยสอน  หรือแนะนําเพื่อนท่ีมีผลการเรียนตํ่าหรือคอนขาง
ตํ่า  โดยใหนักเรียนท่ีเปนอาสาสมัครเปนผูกําหนดวิธีการชวยเหลือเอง 
 3.  เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสะทอนถึงความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต   
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บทที่  2 
เอกสารที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.  แนวคิดทฤษฎีการใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
 3.  แนวคิดทฤษฎีดานเจตคติ 
 4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  
2562  โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ  และรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน  เนนการประกอบอาชีพอิสระ  มีความยืดหยุน  เปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถ
ปรับใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ  และตามความตองการของสถานประกอบการ   
 
 1.1  หลักการของหลักสูตร 
  1.1.1  เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดาน
วิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปตามกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
  1.1.2  เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง  เนนสมรรถนะเฉพาะดาน
ดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
เทียบโอนผลการเรียน  สะสมผลการเรียน  เทียบโอนความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ  สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
  1.1.3  เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนกาประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของ  ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  1.1.4  เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการ โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ และสอดคลองกับสภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 
 1.2  จุดหมายของหลักสูตร 
  1.2.1  เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 
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  1.2.2  เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะการ
คิด วิเคราะหและการแกปญหา ทักษะดานสุขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถ
สรางอาชีพและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ  
  1.2.3  เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รัก
หนวยงาน สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 
  1.2.4  เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังในการทํางาน การอยูรวมกัน การ
ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถ่ินและประเทศชาติ ดํารง
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจและเห็นคุณคาของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี   
  1.2.5  เพื่อใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มี
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 
  1.2.6  เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลก มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 
 1.3  หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
  1.3.1  การเรียนการสอน 
   1.3.1.1  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธี
เรียนท่ีกําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอ
เทียบความรูและประสบการณได 
   1.3.1.2  การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอน
ไดหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการ
ปฏิบัติงานตามแบบแผนในขอบเขตสําคัญและบริบทตาง ๆ ท่ีสัมพันธกัน ซึ่งสวนใหญเปนงานประจํา ให
คําแนะนําพื้นฐานท่ีตองใชในการตัดสินใจ วางแผนและแกไขปญหาโดยไมอยูภายใตการควบคุมในบางเรื่อง 
สามารถประยุกตใชความรู ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปญหาและการ
ปฏิบัติงานในบริบทใหม รวมท้ังรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน 
 
  1.3.2  การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
  การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดการเรียนใหดําเนินการ  
ดังนี้ 
   1.3.2.1  ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือ
ระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห รวมเวลาการวัดผล โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน อาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร 
   1.3.2.2  การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทํา
การสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 
นาที 
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  1.3.3  การคิดหนอยกิต 
  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103-110 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือ
เกณฑดังนี้ 
   1.3.3.1  รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือ 18 
ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   1.3.3.2  รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 2 
ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต   
   1.3.3.3  รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม 3 
ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือ 54 ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต   
   1.3.3.4  การฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีใชเวลาไมนอยกวา 54 ช่ัวโมงตอ
ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   1.3.3.5  การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีใชเวลาไม
นอยกวา 54 ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   1.3.3.6  การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ท่ีใชเวลาไมนอยกวา 54 ช่ัวโมงตอ
ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
  1.3.4  โครงสราง 
  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 แบงเปน 3 หมวดวิชา 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้ 
   1.3.4.1  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
    1.3.4.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย 
    1.3.4.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
    1.3.4.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
    1.3.4.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
    1.3.4.1.5  กลุมวิชาสังคมศึกษา 
    1.3.4.1.6  กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
   1.3.4.2  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
    1.3.4.2.1  กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 
    1.3.4.2.2  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
    1.3.4.2.3  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
    1.3.4.2.4  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
    1.3.4.2.5  โครงการพัฒนาทัสมรรถนะวิชาชีพ 
   1.3.4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
   1.3.4.4  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมง/สัปดาห)       -  หนวยกิต 
  หมายเหตุ 
  1)  จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาและกลุมวิชาในหลักสูตร ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในโครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
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  2)  การพัฒนารายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะ
เปนรายวิชาบังคับท่ีสะทอนความเปนสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดานสมรรถนะวิชาชีพของ
สาขาวิชา ซึ่งยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ จึงตองพัฒนากลุมรายวิชาใหครบจํานวนหนวยท่ีกําหนด และผูเรียน
ตองเรียนทุกรายวิชา 
  3)  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
และ หรือพัฒนาเพิ่มตามความตองการเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท้ังนี้ ตองเปนไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพท่ี
ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานท่ีกําหนด 
 
  1.3.5  การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
  เปนการจัดกระบวนการเรียนรู โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติ
เบ้ืองตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณท่ีทันสมัย และบรรยากาศ
การทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติท่ีดีในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้ 
   1.3.5.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณ
สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของการฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 
ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 
หนวยกิต 
   กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ตองการเพิ่มพูนประสบการณสมรรถนะ
วิชาชีพ สามารถนํารายวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐในภาคเรียนท่ีจัดฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ รวมไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 
   1.3.5.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
รายวิชาอื่น 
 
  1.3.6  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
  เปนรายวิชาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ
จากส่ิงท่ีไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ต้ังแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องท่ีจะ
ศึกษาคนควา ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐคิดคน โดยการวางแผน กําหนดข้ันตอนกระบวนการ 
ดําเนินการ ประเมินผล สรุปและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได  ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงการดังกลาว ตองดําเนินการ ดังนี้ 
   1.3.6.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพท่ีสัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจํานวน 4 
หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ช่ัวโมง ท้ังนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 
ช่ัวโมงตอสัปดาห กรณีท่ีกําหนดใหเรียนรายวิชาโครงงาน 4 หนวยกิต 
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   หากจัดใหเรียนรายวิชาโครงงาน 2 หนวยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาหเทียงเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน 
   1.3.6.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
รายวิชาอื่น 
 
  1.3.7  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   1.3.7.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม
นอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อสงเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสรางการ
เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ปลูกฝง
จิตสํานึกและจิตอาสาในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน ท้ังนี้โดยใชกระบวนการ
กลุม ในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
   สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการ
จัดช้ึน 
   1.3.7.2  การประ เมินผลกิจกรรม เสริ มห ลักสูตร  ให เป น ไปตามระเ บียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
 
  1.3.8  การจัดแผนการเรียน 
  เปนการกําหนดรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรท่ีจะดําเนินการเรียนการสอนในแตละภาค
เรียน โดยจัดอัตราสวนการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20 : 80 
ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละสาขาวิชา ซึ่งมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.3.8.1 จัดรายวิชาในแตละภาคเรียน โดยคํานึงถึงรายวิชาท่ีตองเรียนตามลําดับ
กอน-หลัง ความงาย-ยาก ของรายวิชา ความตอเนื่องและเช่ือมโยงสัมพันธกันของรายวิชา รวมท้ังรายวิชาท่ี
สามารถบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกันในลักษณะของงาน โครงงานหรือช้ินงานในแตละภาคเรียน 
   1.3.8.2  จัดใหผูเรียนเรียนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวด
วิชาสมรรถนะวิชาชีพในกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหครบตามท่ีกําหนดในโครงสรางหลักสูตร 
    1.3.8.2.1  การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัด
กระจายทุกภาคเรียน 
    1.3.8.2.2  การจัดรายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน โดยเฉพาะ
รายวิชาท่ีเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาชีพ ควรจัดใหเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
    1.3.8.2.3 การจัดรายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดใหเรียน
กอนรายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดเลือกเสรี 
   1.3.8.3  จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวด
วิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 
   1.3.8.4  จัดรายวิชาทวิภาคีท่ีนําไปเรียนและฝกในสถานประกอบ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ โดยประสานงานรวมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา
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กําหนดภาคเรียนท่ีจัดฝกอาชีพ รวมท้ังกําหนดรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐท่ีนําไปรวมฝกอาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ 
   1.3.8.5  จัดรายวิชาฝกงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 ครั้งเดียว จํานวน 4 หนวยกิต 
320 ช่ัวโมง (เฉล่ีย 20 ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคเรียน) หรือจัดใหลงทะเบียนเรียนเปน 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนท่ี 5 
จํานวน 2 หนวยกิต และภาคเรียนท่ี 6 จํานวน 2 หนวยกิต รายวิชาละ 160 ช่ัวโมง (เฉล่ีย 10 ช่ัวโมงตอ
สัปดาหตอภาคเรียน) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 
   ในภาคเรียนท่ีจัดฝกงานนี้ ใหสถานศึกษาพิจารณากําหนดรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ี
ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนําไปเรียนและฝกปฏิบัติใน
ภาคเรียนท่ีจัดฝกงานดวย 
   การจัดฝกงานในภาคฤดูรอนสามารถทําไดโดยพิจารณาระยะเวลาในการฝกใหครบ
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   1.3.8.6  จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 ครั้งเดียว จํานวน 4 หนวยกิต 
(12 ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคเรียน) หรือจัดใหลงทะเบียนเรียนเปน 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนท่ี 5 และภาคเรียนท่ี 
6 รวม 4 หนวยกิต (6 ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคเรียน) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 
   1.3.8.7  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแตละภาคเรียน ภาคเรียนละไมนอยกวา 2 
ช่ัวโมงตอสัปดาห 
   1.3.8.8  จัดจํานวนหนวยกิตรวมในแตละภาคเรียนไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการ
เรียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน 12 หนวยกิต สําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา สวนภาคเรียนฤดูรอนจัดไดไม
เกิน 12 หนวยกิต ท้ังนี้เวลาในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูรอน โดยเฉล่ียไมควร
เกิน 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห สวนการเรียนแบบไมเต็มเวลาไมควรเกินเกิน 25 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
   ท้ังนี้หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันมีเหตุผลและความจําเปนในการจัด
หนวยกิตและเวลาในการจัดการเรียนการสอนแตละภาคเรียนท่ีแตกตางไปจากเกณฑขางตน อาจทําไดแตตอง
ไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
   
  1.3.9  การศึกษาระบบทวิภาคี 
  เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อให
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตามความ
ตองการของผูใชและเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร ท้ังนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองดําเนินการ 
ดังนี้ 
   1.3.9.1  นํารายวิชาทวิภาคีในกลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไมนอยกวา 18 
หนวยกิต ไปรวมกําหนดรายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐท่ี
รวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไดแก จัดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝก
และจํานวนหนวยกิต ใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ 
รวมท้ังสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน ท้ังนี้การกําหนดจํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงท่ีใชฝกอาชีพของแต
ละรายวิชาทวิภาคีใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด และใหรายงานการพัฒนารายวิชาดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบดวย  



10 
 

   1.3.9.2  รวมจัดทําแผนการฝกอาชีพ พรอมแนวการวัดและประเมินผลในแตละ
รายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐท่ีรวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนําไปใช
ในการฝกอาชีพ และดําเนินการวัดและประเมินผลเปนรายวิชา 
   1.3.9.3  จัดแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพรอมของสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐท่ีจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกัน โดยอาจนํารายวิชาอื่นท่ีสอดคลองกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจัดรวมดวยก็ได 
  
  1.3.10  การเขาเรียน 
  ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา และมี
คุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
  1.3.11  การประเมินผลการเรียน 
  เนนการประเมินสภาพจริง ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
  1.3.12  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   1.3.12.1  ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถวนตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 
   1.3.12.2  ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
   1.3.12.3  ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.3.12.4  ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษา
กําหนด และ  “ผาน” ทุกภาคเรียน 
 
  1.3.13  การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
   1.3.13.1  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแตละกลุมวิชา เพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาท่ีกําหนดใหเปนวิชา
บังคับได โดยสามารถพัฒนาเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของ
กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคม
ศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุม
วิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
   1.3.13.2  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายวิชาในแตละกลุมวิชาในการจัดทําแผนการจัดกาเรียนรู และสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกได ตามความตองการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร
ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท้ังนี้ ตองพิจารณาใหสอดคลองกับ
จุดประสงคสาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานดวย 
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   1.3.13.3  หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมไดตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ 
  ท้ังนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
 
  1.3.14  การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
   1.3.14.1  การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.3.14.2  การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1.3.14.3  การประกาศใชหลักสูตร ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.3.14.4  การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถดําเนินการได  โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 
  1.3.15  การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนไวให
ชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4  ประเด็น คือ 
   1.3.15.1  หลักสูตรท่ียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ 
   1.3.15.2  ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน 
   1.3.15.3  วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
   1.3.15.4  ผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมี
การประเมินและรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบ
อยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป 
 

2.  แนวคิดทฤษฎีการใชกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 2.1  ความหมายการสอนโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน 
 การเรียนการสอนโดยใหเพื่อนชวยเพื่อน เปนการสอนท่ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการกระจาย
บทบาท ในการสอนและแนวความคิดใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง การใหเพื่อนชวยสอนนั้นมิไดหมายถึงให
นักเรียนยืนหนาช้ัน แลวทําหนาท่ีสอนทุกอยางแทนครู  แตหมายความถึงการใหนักเรียนสอนเพื่อนนักเรียนคน
อื่น ๆ และใหนักเรียนไดเรียนรูจากกันและกัน 

แคนดเลอร  (Candler. 1981 : 380-383)  กลาววา  การสอนแบบใหเพื่อนชวยสอนเปนยุทธวิธีท่ีครู
พยายามเขาถึงความตองการของนักเรียนแตละคน เปนวิธีท่ียืดหยุนทําใหครูไมตองพะวงกับนักเรียนท่ีเรียนชา
กวาผูอื่น แตท้ังนี้มิไดหมายความวาจะใชไดโดยไมมีการวางแผนลวงหนา  ส่ิงท่ีครูควรคํานึงถึง คือ การเลือก
นักเรียนผูสอน นักเรียนผูเรียน และใหนักเรียนผูสอนเขาใจบทบาทของตนอยางถูกตอง 
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 ซิบบอน และเรย  (Cibbon and Reay. 1982 : 39-48)  กลาววา  การสอนแบบใหเพื่อนชวยสอน
เปนการสอนท่ีคิดข้ึนโดยใหนักเรียนสอนกันเอง วิธีการสอนดังกลาวมีรากฐานมาจากแนวคิดและทัศนคติ
เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการกลุมสัมพันธ  (Group Dynamics) 
 เฮิสลซี่ (Hurlcy. 1983 : 694 -A) ไดใหความหมายของการสอนวิธีนี้วา เปนยุทธวิธีในการสอนซึ่ง
เกี่ยวกับเรื่อง การสับเปล่ียนบทบาทของครูและนักเรียนและประโยชนท่ีไดรับคือการเรียนรูซึ่งเกิดจากการ
กระตุน ภายในตัวนักเรียนผูสอนขณะทําการสอน และในนักเรียนผูเรียนโดยมีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน 
 
 2.2  วัตถุประสงคการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
 การสอนโดยวิธีการใหเพื่อนชวยเพื่อน เปนการเรียนรูแบบมีนักเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง และ
เปนวิธีการท่ีมุงใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจตอการเรียนมากข้ึน เนื่องจากนักเรียนทุกคนเปนผูมีบทบาทในกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการสอนดังกลาวมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  2.1.1  เพื่อเปนการสงเสริมในเรื่องกระบวนการกลุมของนักเรียนโดยเนนการใหนักเรียน
ชวยเหลือกัน ตลอดจนเห็นคุณคาของการศึกษาหาความรูดวยตัวเอง  (พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร. 2533 : 35-
37) 
  2.1.2  เพื่อใหนักเรียนท่ีมีระดับความแตกตางกัน สามารถเรียนประสบการณอยางเดียวกันได 
(วิธาดา สินประจักษผล. 2536 : 23-28) 
  2.1.3  เพื่อใหเกิดการเรียนรูในหลายสถานะ แทนท่ีนักเรียนจะไดเรียนรูจากครูคนเดียวก็ได
เรียนรูจากแหลงอื่นดวย เชน จากเพื่อนดวยกันเอง หรือจากอุปกรณการสอนท่ีนํามาชวยในช้ันเรียน  (Young. 
1972 : 630-634) 
  2.1.4  เพื่อสรางแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนท่ีมีความ
กังวลในเรื่องขอบกพรองของตน เมื่อประกอบกิจกรรมการสนทนาทางภาษากับเพื่อนในวัยเดียวกับตน อาจทํา
ใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากข้ึน  เพราะใชภาษาในระดับเดียวกันและมีปญหาในการเรียนท่ีคลายคลึงกันเม่ือ
นักเรียนผูเรียนกลาท่ีจะซักถามก็เกิดความมั่นใจวาตนเองจะเขาใจในบทเรียนไดอยางแนนอน ในขณะเดียวกัน
นักเรียนผูสอนจะเกิดความภาคภูมิใจ และรูสึกวาตนไดรับความสําเร็จในการเรียน ดวยสาเหตุตาง ๆ เหลานี้ 
นักเรียนจึงเกิดความสนใจท่ีจะเรียนมากข้ึน อันนํามาสู ทัศนคติท่ีดีในการเรียนในท่ีสุด  (สมลักษณ ศรีธงชัย. 
2537 : 28-29) 
  2.1.5  เพื่อใหนักเรียนมีความรูแมนยํายิ่งข้ึน นักเรียนผูสอนจะไดทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ในขณะทําการสอน สวนนักเรียนผูเรียนก็ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากนักเรียนผูสอน  เพราะเทากับวามี
แหลงขอมูลท่ีสามารถใหขอมูลปอนกลับไดทันทีโดยเฉพาะในลักษณะการสอนแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
  2.1.6  เพื่อเปนการแบงเบาภาระของครู แทนท่ีครูจะตองสอนและฝกนักเรียนทุกคนในช้ันก็
เปนเพียงผูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา คอยสังเกตและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนของนักเรียนแตละกลุม
ซึ่งทําใหการเรียนการสอนของนักเรียนสวนใหญมีความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  (วิไล พิพัฒนมงคลพร. 2535 : 26) 
  2.1.7  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ ใหรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกันและทํา
หนาท่ีอยางมีระเบียบวินัย นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนไดเล็งเห็นคุณคาของการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
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 2.3  พัฒนาการของการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
 พัฒนาการของการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับ
วิธีการใหเพื่อนชวยสอนนั้น จากหลักฐานท่ีคนพบ ปรากฏวาไดเริ่มข้ึนในยุคของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใน
ประเทศอังกฤษ จากบันทึกของ  Quintiliam  (สงวนศักด์ิ  โกสินันท. 2543 : 19) ในหนังสือ Instiututio 
Oratoria ไดกลาวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการใหเด็กออนวัยกวา เรียนบทเรียนจากรุนพี่ และตอมาในป ค.ศ. 
1530 Trotzendorf ครูชาวเยอรมันไดใชวิธีการโดยใหเด็กสูงอายุชวยสอนเด็กออนวัยกวา การเปล่ียนแปลง
ครั้งสําคัญท่ีกอใหเกิดความเคล่ือนไหว อยางใหญหลวง ตอการใหเพื่อนชวยสอนเกิดจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษ ในตอนปลายศตวรรษท่ี 18 ท้ังนี้เพราะเกิดสภาวะการขาดแคลนครูใน
หองเรียนหองหนึ่งมีนักเรียนเปนรอยตอครูหนึ่งคน หนังสือเรียน อุปกรณมีจํากัด Lancaster จึงไดจัดทีมเด็ก
นักเรียนท่ีมีอายุสูงกวา ไปชวยสอนและฝกเด็กนักเรียนท่ีมีอายุนอยกวา ในตอนแรก ๆ เปนการชวยจัดและ
ฝกหัดระเบียบวินัยใหกับนักเรียนท่ีออนวัยกวาสวนการนําเอาวิธีการแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาประยุกตใชในการ
เรียนการสอนในประเทศไทยนั้นนักการศึกษาและผูเกี่ยวของใหความสนใจกับวิธีการแบบเพื่อนชวยเพื่อนอยาง
กวางขวางโดยเริ่มต้ังแตการสัมมนาเรื่อง  “การพิจารณานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีครูไมครบช้ัน” ตอนหนึ่งในรายงานการสัมมนาในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของครู และท่ีประชุมกลุมไดเสนอวิธีการแกปญหาโดยการใหนักเรียนท่ีเกงกวาชวยแนะนํานักเรียนท่ี
ออนกวา หรือใหนักเรียนช้ันสูงกวามาสอนนักเรียนท่ีอยูในระดับช้ันตํ่ากวาอีกดวย (กอ สวัสด์ิพาณิชย. 2520 : 
3-4 ; อางอิงมาจาก สมลักษณ ศรีธงชัย. 2537 : 27)  ไดกลาวถึงปญหาการศึกษาและแนวโนมทางการศึกษามี
อยูหลายประการ สําหรับการแกไขปญหาของการศึกษานั้นควรจะไดมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดียิ่งข้ึน และไดเสนอวิธีการสอนวิธีหนึ่งคือ การใหนักเรียนชวยสอนโดยเรียกวา 
“วิธีใหนักเรียนสอนนักเรียน” ซึ่งไดเสนอใหแตละโรงเรียนนําวิธีการไปใช 
 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
 การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีอยูดวยกันหลายแนวคิดพอจะเสนอ ไดดังนี้ 
  2.4.1  จะทําอยางไรกับเด็กโตท่ีเริ่มจะไมสนใจตอการเรียน และหาวิธีใดท่ีจะใหการสอน
รายบุคคลไดผลดีท่ีสุด นักการศึกษาคิดวาการใหนักเรียนชวยกันสอนจะทําใหเด็กท่ีเบ่ือการเรียนเกิดความ
สนใจข้ึนมาอีก เพราะไดมีความรับผิดชอบมากข้ึน จากความคิดนี้ไดมีโครงการท่ีมุงใหนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาชวยสอนใหนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยท่ีตองการใหนักเรียนมัธยมศึกษาไดประโยชนทาง
สังคม และอารมณจากการท่ีไดมีสวนชวยเหลือและสัมพันธกับผูอื่นเชนโครงการ Young Tutoring, Young 
Program และ Cross-Age Helping Program เปนตน  (ผุสดี กุฏดินทร. 2522 : 12-14) 
  2.4.2  การใหนักเรียนท่ีมีอายุมากกวาสอนนักเรียนท่ีมีอายุนอยกวานอกจากจะมีประโยชน
ตอนักเรียนในดานการศึกษาแลว ยังชวยเปล่ียนแปลงทัศนคติในทางบวกตอวิชาท่ีเรียนและการทําขอสอบของ
นักเรียนอีกดวย ท้ังนี้จากความเช่ือของเขาวาดวยความสัมพันธระหวางนักเรียนสองคนในดานวิชาการใน
ชวงเวลาหนึ่ง จะชวยใหพฤติกรรมบางอยาง เชน ความเบ่ือหนายการมองโลกในแงราย หรือทัศนคติท่ีไมดีตอ
โรงเรียน ตลอดจนความผิดปกติในดานอื่น ๆ  ในเด็กหญิงหรือเด็กชายจะนอยลง ท้ังนี้เปนเพราะผลมาจากการ
ใหความสนใจพิเศษ การยอมรับและการกระตุนตอเขาชวยใหเขาเห็นคุณคาในตนเองอันจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จทางดานการเรียนของเขาตอไป  (Keller. 1968 : 79-89) 
  2.4.3  ผลท่ีเกิดข้ึนในดานบวกตอนักเรียนผูไดรับการสอนจากเพื่อนท่ีเปนลักษณะของปญหา
ท่ีคลายคลึงกับปญหาท่ีเขาไดประสบมาดวยตัวเขาเอง ท้ังสองฝายจะรูสึกเปนอิสระในการซักถามและสํารวจ
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ปญหาตาง ๆ ทางการเรียนโดยไมตองเกรงวาเปนท่ีนาตลกขําขันของใคร ๆ นั่นเปนเพราะสัมพันธภาพของท้ัง
สองฝายท่ีเกิดข้ึนระหวางท่ีมีการเรียนการสอนนั่นเอง และการใหเพื่อนชวยสอนเปรียบเสมือนการเลนเกมท่ีไม
มีทางเสียประโยชน ไมวาจะเปนครูผูสอนนักเรียนผูสอน หรือนักเรียนผูเรียนก็ตาม โดยไมตองส้ินเปลืองอะไร
และการกระทําเชนนี้เปนการสรางบรรยากาศสัมพันธกันอยางท่ัวถึง ท้ังภายในหองเรียนและโรงเรียนโดย
สวนรวม  (Sivasailam. 1973 : 10-15) 
  2.4.4  ถานักเรียนสามารถถายทอดส่ิงท่ีเขาเรียนรูมาใหเพื่อน ๆ ของเขาท่ีไดฟงดวยภาษา
ของเขาเอง แลวนักเรียนจะ เขาใจไดอยางแจมแจงในความรูท้ังหมด เพราะวาการพูดหรือการอธิบายถึงเรื่อง
หนึ่ง ๆ จะทําใหผูพูดเขาใจและเห็นไดอยางชัดเจนวา มโนมติของเรื่องนั้น ๆ คืออะไร ซึ่งตรงกับความคิดเห็น
ของ  (Young. 1972 : 630-634) ท่ีกลาววา นักเรียนจะเรียนรูอะไรตาง ๆ ไดจากกันและกันมาก การเรียนรู
จากกันและกันของนักเรียนจะทําใหเกิดความเขาใจไดดีกวาการเรียนรูจากครู เพราะภาษาท่ีนักเรียนใชพูดจา
ส่ือสารกันนั้นส่ือความเขาใจไดดีและเหมาะสมกวาครู  (วิไล พิพัฒนมงคลพร. 2535 : 20 – 21 ; อางอิงมาจาก 
Davidson. 1974) 
 
 2.5  วิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

การเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning Model) ไดจัดรูปแบบไวหลายรูปแบบ ดังนี้ 

2.5.1 แบบจ๊ิกซอร  (JIGSAW) ไดเสนอรูปแบบไวดังนี้ 
2.5.1.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คนและ

เรียกกลุมนี้วา “กลุมบานเรา” (Home Group) 
2.5.1.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1

สวน (เปรียบเสมือนไดช้ินสวนของภาพตัดตอคนละ 1 ช้ิน) และหาคําตอบในประเด็นปญหาท่ีผูสอนมอบหมาย
ให 

2.5.1.3 สมาชิกในกลุมบานของเรา แยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอื่น ซึ่งไดรับ
เนื้อหาเดียวกันต้ังเปนกลุมผูเช่ียวชาญ (Expert Group) ข้ึนมา และรวมกันทําความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้น
อยางละเอียดและรวมกันอภิปรายหาคําตอบในประเด็นปญหาท่ีผูสอนมอบหมายให 

2.5.1.4 สมาชิกกลุมผูเช่ียวชาญ กลับไปสูกลุมบานของเรา แตละคนชวยสอนเพื่อน
ในกลุมใหเขาใจในสาระท่ีตนไดศึกษารวมกับกลุมผูเช่ียวชาญ การทําเชนนี้สมาชิกทุกคนก็จะไดเรียนรูภาพรวม
ของสาระท้ังหมด 

2.5.1.5 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ โดยแตละคนจะไดคะแนนเปนรายบุคคลและ
นําคะแนนของทุกคนในกลุมบานของเรามารวมกัน (หรือหาคาเฉล่ีย) เปนคะแนนกลุมท่ีไดรับคะแนนสูงสุด
ไดรับรางวัล 

2.5.2 แบบ เอส.ที.เอ.ดี. (STAD) 
คําวา “STAD” เปนคํายอของ “Student Teams-Achievement Division” ซึ่งได

ดําเนินการดังตอไปนี้ 
2.5.2.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถจัด (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 

และเรียกกลุมนี้วา “กลุมบานของเรา” (Home Group) 
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2.5.2.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้น
รวมกัน เนื้อหาสาระอาจมีหลายตอน ซึ่งผูเรียนอาจตองทําแบบทดสอบในแตละตอน และเก็บคะแนนของตน
ไว 

2.5.2.3 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทาย ซึ่งเปนการทดสอบรวมยอดและนํา
คะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement Score) ซึ่งหาดังนี้คะแนนพื้นฐาน ไดจากคาเฉล่ียมา
ทดสอบยอยหลาย ๆ ครั้ง ท่ีผูเรียนแตละคนทําไดคะแนนท่ีได ไดจากการนําคะแนนทดสอบครั้งสุดทายลบ
คะแนนพื้นฐานคะแนนพัฒนาการ เทียบเกณฑจากคะแนนท่ีได ดังนี้ 

-11 ข้ึนไป  คะแนนพัฒนาการ = 0 
-1 ถึง -10  คะแนนพัฒนาการ = 10 
+1 ถึง 10  คะแนนพัฒนาการ = 20 
+11 ข้ึนไป  คะแนนพัฒนาการ = 30 

2.5.2.4 สมาชิกในกลุมบานเรา นําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกัน
เปนคะแนนของกลุม กลุมใดไดคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุด กลุมนั้นไดรับรางวัล 

2.5.3 แบบ ที.เอ.ไอ. (TAI) 
คําวา “TAIW” มาจาก “TEAM-Assisted Individualization” ซึ่งมีกระบวนการเรียนดังนี้ 

   2.5.3.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถกลุมละ 4 คน (เกง-กลาง-ออน) และ
เรียกกลุมนี้วา “กลุมบานของเรา” (Home Group) 

2.5.3.2 สมาชิกในกลุมบานเรา ไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระรวมกัน 
2.5.3.3 สมาชิกในกลุมบานเรา จับคูกันทําแบบฝกหัด 

1. ถาใครทําแบบฝกหัดได 75% ข้ึนไป ใหไดรับการทดสอบรวบยอดครั้ง
สุดทายได 

2. ถายังทําแบบฝกหัดไดไมถึง 75% ใหทําแบบฝกหัดซอม จนกระท่ังทําได
แลวจึงไปรับการทดสอบ 

2.5.3.4 สมาชิกในกลุมบานเราแตละคน นําคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกันเปน
คะแนนกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุด กลุมนั้นไดไดรับรางวัล 

2.5.4 แบบ ที-จี-ที (TGT) 
คําวา “TGT” มาจาก “Team Game Tourment” ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้ 

2.5.4.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถกลุมละ 4 คน (เกง-กลาง-ออน)  และ
เรียกกลุมนี้วา “กลุมบานของเรา” (Home Group) 

2.5.4.2 สมาชิกกลุมบานของเราไดรับเนื้อหาสาระและศึกษารวมกัน 
2.5.4.3 สมาชิกในกลุมบานของเราแยกยายกันเปนตัวแทนกลุมไปแขงขันกับกลุมอื่น 

โดยจัดกลุมแขงขันตามความสามารถ คือ คนเกงในกลุมบานของเราแตละคนไปรวมกัน  คนออน ไปรวมกับ
กลุมคนออนของคนอื่น กลุมใหมท่ีรวมกันนี้ เรียกวา กลุมแขงขัน กําหนดใหมีสมาชิก กลุมละ 4 คน 

2.5.4.4 สมาชิกในกลุมแขงขัน เริ่มแขงขันกันดังนี้ 
1. แขงขันกันตอบคําถาม 10 คําถาม 
2. สมาชิกคนแรกจับคําถามข้ึนมา 1 คําถาม และอานใหกลุมฟง 
3. ใหสมาชิกท่ีอยูซายมือของผูอานคนแรกตอบคําถามกอนตอไปจึงใหคน

ถัดไปตอบจนครบ 
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4. ผูอานคําถาม เปดคําตอบ แลวอานเฉลยคําตอบท่ีใหกลุมฟง 
5. ตอไปสมาชิกกลุมท่ีสองจับคําถามท่ี 2 และเริ่มเลนตามข้ันตอบ ข-ค  ไป

เรื่อย ๆ จนกระท่ังคําถามหมด 
6. ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง 

ผูไดคะแนนสูงอันดับ 1  ไดโบนัส 10 คะแนน 
ผูไดคะแนนสูงอันดับ 2  ไดโบนัส 8 คะแนน 
ผูไดคะแนนสูงอันดับ 3  ไดโบนัส 5 คะแนน 
ผูไดคะแนนสูงอันดับ 4  ไดโบนัส 4 คะแนน 

2.5.4.5 เมื่อแขงขันเสร็จแลว สมาชิกกลุมกลับไปกลุมบานของเรา แลวนําคะแนนท่ี
แตละคนไดรวมเปนคะแนนกลุม 

2.5.5 แบบ แอล.ที (L.T) 
คําวา “L.T” มาจากคําวา “Learning together” ซึ่งมีกระบวนการท่ีไมซับซอนดังนี้ 

2.5.5.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 
2.5.5.2 กลุมยอยกลุมละ 4 คนศึกษาเนื้อหารวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมี

บทบาทหนาท่ีชวยกลุมในการเรียนรู ตัวอยางเชน 
สมาชิกคนท่ี 1 อานคําส่ัง 
สมาชิกคนท่ี 2 หาคําตอบ 
สมาชิกคนท่ี 3 หาคําตอบ 
สมาชิกคนท่ี 4 ตรวจคําตอบ 

2.5.5.3 กลุมสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบนั้นเปนผลงานกลุม 
2.5.5.4 ผลงานกลุมไดคะแนนเทาไร สมาชิกกลุมนั้นจะไดคะแนนนั้นเทากันทุกคน 

2.5.6 แบบ จี.ไอ. (G.I) 
คําวา “G.I” มาจากคําวา “Group Investigation” รูปแบบนี้เปนรูปแบบสงเสริมใหผูเรียน

ชวยกันสืบคนขอมูลมาใชในการเรียนรูรวมกัน โดยดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 
2.5.6.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 
2.5.6.2 กลุมยอยศึกษาเนื้อหาสาระรวมกันโดย 

1. แบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอย ๆ แลวแบงกันไปศึกษาหาขอมูลหรือ
คําตอบ 

2. ในการเลือกเนื้อหาควรใหผูเรียนออน เปนผูเลือกกอนสมาชิกแตละคนไป
ศึกษาหาขอมูลหรือคําตอบมาใหกลุม กลุมอภิปรายรวมกัน และสรุปผลการศึกษากลุมเสนอผลงานของกลุมตอ
ช้ันเรียน 

2.5.7 แบบ ซี.ไอ.อาร.ซี. (CIRC) 
รูปแบบ “CIRC” หรือ “Cooperative Integrated Reading And Composition”  เปน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือท่ีใชในการสอนอานและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบนี้ประกอบดวยกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอานแบบเรียน การสอนการอานเพื่อความเขาใจและบูรณาการภาษากับการ
เรียน โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

2.5.7.1 ครูแบงกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถในการอาน นักเรียนในแตละ
กลุมจับคู 2 คน หรือ 3 คน ทํากิจกรรมการอานแบบเรียนรวมกัน 
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2.5.7.2 ครูจัดทีมใหมใหแตละทีมมีนักเรียนตางระดับความสามารถอยางนอย  2 
ระดับจัดทีมทํากิจกรรมรวมกัน เชน เขียนรายงาน แตงความ ทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบตางๆ และมีการ
ใหคะแนนผลงานของแตละทีม ทีมใดไดคะแนน 90% ข้ึนไป จะไดรับประกาศนียบัตรเปน “ซุปเปอรทีม” หาก
ไดรับคะแนนต้ังแต 80-89% ก็จะไดรับรางวัลรองลงมา 

2.5.7.3 ครูพบกลุมการอานประมาณวันละ 20 นาที แจงวัตถุประสงคในการอาน 
แนะนําคําศัพทใหม ๆ ทบทวนศัพทเกา ตอจากนั้นครูกําหนดและแนะนําเรื่องท่ีอานแลวใหผูเรียนทํากิจกรรม
ตาง ๆ ตามท่ีครูจัดเตรียมไวให เชน อานเรื่องในใจแลวจับคูอานออกสียงใหเพื่อนชวยฟงและชวยกันแก
จุดบกพรอง หรือครูอาจใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม วิเคราะหตัวละครวิเคราะหปญหาหรือทํานายวาเรื่อง
จะเปนอยางไรตอไป เปนตน 

2.5.7.4 หลังจากกิจกรรมการอาน ครูนําการอภิปรายเรื่องท่ีอาน โดยครูจะเนนการ
ฝกทักษะตาง ๆ ในการอาน เชน การจับประเด็นปญหา การทํานาย เปนตน 

2.5.7.5 นักเรียนรับการทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ นักเรียนจะไดรับคะแนนท่ี
เปนท้ังรายบุคคลและเปนทีม 

2.5.7.6 นักเรียนไดรับการสอนและฝกทักษะการอานสัปดาหละ 1 วัน เชน  ทักษะ
การจับใจความสําคัญ ทักษะการอางอิง ทักษะการใชเหตุผล เปนตน 

2.5.7.7 นักเรียนไดรับชุดการเรียนการสอนเขียน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกหัวขอการ
เขียนไดตามความสนใจนักเรียนชวยกันวางแผนเขียนเรื่อง ชวยกันตรวจสอบความถูกตองและในท่ีสุดตีพิมพ
ผลงานออกมา 

2.5.7.8 นักเรียนไดรับการบานใหเลือกอานหนังสือท่ีสนใจ และเขียนรายงานเรื่องท่ี
อานเปนรายบุคคลโดยใหผูปกครองชวยตรวจสอบพฤติกรรมการอานของนักเรียนท่ีบานโดยมีแบบฟอรมการ
ตรวจสอบให 

2.5.8 แบบคอมเพล็กซ (Complex Instruction) 
รูปแบบนี้พัฒนาข้ึนโดย เอลิซาเบธ โคเฮนและคณะ (Elizabeth Cohen andOthers) เปน

รูปแบบท่ีคลายคลึงกับแบบ จี.ไอ. เพียงแตจะเนนการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมมากกวาการทําเปนรายบุคคล
นอกจากนั้นงานท่ีใหยังมีลักษณะของการประสานสัมพันธระหวางความรูและทักษะหลายประเภท และเนน
การใหความสําคัญแกการเรียนเปนรายบุคคล โดยการจัดงานใหเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของ
ผูเรียนแตละคน ดังนั้นครูจึงจําเปนตองคนหาความสามารถเฉพาะทางของผูท่ีเรียนออน โคเฮน เช่ือวาหาก
ผูเรียนไดรับรูวาตนมีความถนัดในดานใด จะชวยใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในดานอื่น ๆ ดวย
รูปแบบนี้ไมมีการใชกลไกของการใหรางวัล เนื่องจากเปนรูปแบบ ใหงานท่ีแตละบุคคลทําสามารถตอบสนอง
ของผูเรียนและสามารถจูงใจผูเรียนแตละคนอยูแลวจากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและเปนรูปแบบของการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใหนักเรียนจัดกลุมในการเรียน ภายใตความ
รวมมือของสมาชิกในกลุม สมาชิกในกลุมเดียวกันจะตองใหความชวยเหลือกันเองในการเรียนรูเนื้อหา ซึ่งผูวิจัย
ใหช่ือ การจัดการเรียนในรูปแบบนี้วาการเรียนแบบ “กลุมเพื่อนชวยเพื่อน”  
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3.  แนวคิดทฤษฎีดานเจตคติ 
 3.1  ความหมายของเจตคติ 

ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ระบุวา ทัศนคติหรือเจตคติ หมายถึง
ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา “Attitude” ซึ่งมากฐานมา
จากภาษาละตินวา Aptus แปลวา โนมเอียง เหมาะสม ทาทีสําหรับนักจิตวิทยาสังคมไดใหความหมายของเจต
คติกันอยางหลากหลาย ท่ีไดรับความนิยมและการยอมรับกันมากในขณะนี้ก็คือ เจตคติคือ ความรูสึกทางบวก
หรือทางลบของบุคคลท่ีมีตอ คน วัตถุ สัตว  ส่ิงของ มโนมติหรือสภาพการณตาง ๆ อันเกิดจากการเรียนรูหาก
มีส่ิงเราท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไปแลวเมื่อพูดวาเจตคติทางบวก หรือทางลบจะตองระบุดวยวา บุคคลนั้นมีเจตคติ
ทางบวกหรือทางลบตออะไรดวยจะไมพูดลอย ๆ  เจตคติ เปนนามธรรมและเปนสวนท่ีทําใหเกิดการแสดง
ออกมาดานการปฏิบัติแตเจตคติไมใชแรงจูงใจ  (Motive)  และแรงขับ  (Drive)  หากแตเปนสภาพแหงความ
พรอมท่ีจะตอบได (State of Readiness) และแสดงใหทราบถึงแนวทางของการสนองตอบของบุคคลตอส่ิงเรา
ความหมายของเจตคตินั้นเนื่องจากมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติกันมาในประเทศสหรัฐอเมริกาจากคํา
จํากัดความของนักทฤษฎีท่ีศึกษาเรื่อง “เจตคติ” ท้ังหลายพอสรุปคําจํากัดความไดดังตอไปนี้ 

ประสาท อิศรปรีดา (2523 : 177) กลาววา เจตคติเปนเรื่องเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ความ
คิดเห็น และความรูหรือความจริง รวมท้ังความรูสึกท่ีประมาณคาออกมาท้ังในทางบวกและทางลบ 

เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ (2530 : 28) ไดกลาววาเจตคติวา หมายถึง ความรูสึกของบุคคลตาง ๆ อันเปนผล
เนื่องมาจากการเรียนรูประสบการณและเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตอส่ิงตาง ๆ ไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งซึ่งอาจเปนไปในทิศทางสนับสนุนหรือตอตานก็ได 

บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 30) ไดกลาววาเจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ตอ
บุคคลและตอสถานการณโรงเรียนควรสรางเจตคติดานการนับถือบุคคลอื่นการรวมมือกันการรับผิดชอบและ
เจตคติท่ีดีตอการเรียนรู ตอวิชา ตอสังคม 

สุกัญญา เทียนพิทักษกุล (2543 : 44) สรุปวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ 
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรูประสบการณ และความรูสึกดังกลาวจะเปนตัวกําหนดใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมหรือแนวโนมของการตอบสนอง ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเชน เปนไปในทางบวก เห็นดวย ชอบ 
พอใจ หรือในทางลบ คือไมเห็นดวย ไมชอบ ไมพอใจ 

ศุทราธินีย ปนะกาโน (2545 : 12) ไดกลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกความเช่ือมั่น ความชอบ ไม
ชอบ ความลําเอียงและความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือบุคคล โดยแสดงพฤติกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งออกมาเปนส่ิงปรากฏตอบุคคล หรือสาธารณชนก็ตามลวนเปนการกระทําอันเกิดจากเจตคติท่ีมีอยูท้ังส้ิน 

เทอรสโตน (สมชาตรี ทีบุญมา. 2546 : 28 ; อางอิงมาจาก Thurstone. 1967 :77) กลาววา เจตคติ
เปนตัวแปรทางจิตวิทยาอยางหนึ่งท่ีไมอาจสังเกตไดงาย แตเปนความโนมเอียงภายใน แสดงออกใหเห็นโดย
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เจตคติยังเปนเรื่องของความชอบ ไมชอบความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก 
และความเช่ือในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

ฮิลการด (Hillgard. 1967 : 583–584 กลาววา เจตคติ หมายถึง พฤติกรรมหรือความรูสึกท่ีเกิดข้ึน
ครั้งแรกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ความคิด หรือสถานการณใด ๆ ในทางเขาใกลหรือออกหางและความพรอมท่ีจะ
ตอบสนองครั้งตอไปในทางเอนเอียงไปในลักษณะเดิม เมื่อพบกับส่ิงหรือสถานการณดังกลาวอีก 

ออลพอรต (เฉลียว บุษเนียร. 2531 : 42 ; อางอิงมาจาก Allport. 1935 : 418) ไดใหความหมาย
เกี่ยวกับเจตคติซึ่งสรุปไดวา เปนลักษณะความพรอมทางดานจิตใจ ตลอดจนประสบการณท่ีกระตุน ใหบุคคลมี
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พฤติกรรมและกําหนดทิศทางของพฤติกรรมในการตอบสนองตอส่ิงเราหรือสถานการณตาง ๆ เมื่อสถานการณ
ไดรับความสําเร็จ เจตคติจะคอย ๆ กอตัวข้ึน 

ดังนั้นเจตคติจึงเปนความโนมเอียงท่ีจะสนองตอบในทางท่ีชอบ หรือไมชอบตอส่ิงเรากําหนดให ส่ิงเรา
นี้อาจจะเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุมชน เช้ือชาติ สถานบัน ความคิดเห็นอยางใดอยางหนึ่งหรือสถานการณ
ตาง ๆ เจตคติของบุคคลท่ีตอส่ิงตาง ๆ ไมใชส่ิงท่ีเขามีมาแตกําเนิด แตเปนส่ิงท่ีบุคคลไดมาจากการเรียนรูและ
ประสบการณท่ีเขามีตอส่ิงนั้น เจตคติของเขาจะเปนไปในทางท่ีช่ืนชอบหรือตอดานส่ิงเราท่ีกําหนดให ก็ข้ึนอยู
กับการเรียนรูและประสบการณท่ีเขาไดรับเกี่ยวกับส่ิงนั้น เมื่อเจตคติเปนส่ิงท่ีเรียนรูไดดวยเหตุนี้จึง
เปล่ียนแปลงได ไมใชส่ิงคงท่ีตายตัว 

กลาวโดยสรุป เจตคติ หมายถึง การแสดงออกของมนุษยซึ่งเปนกิริยาทําทีรวม ๆ ของบุคคลท่ีเกิดจาก
ความพรอมหรือความโนมเอียงของจิตใจภายใน ซึ่งแสดงออกตอส่ิงเราหนึ่ง ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการ
เรียนรูประสบการณ นอกจากนี้เจตคติยังเปนเรื่องเกี่ยวกับ ความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น และ
ความรูหรือความจริง รวมท้ังความรูสึกท่ีเราประเมินคาออกมาท้ังในทางบวก และทางลบ 
 
 3.2  องคประกอบของเจตคติ 

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติมีหลายแนวคิด ท้ังเหมือนกันและแตกตางกัน ซึ่ง
พอจะรวบรวมแนวคิดตาง ๆ ไดดังนี้ 

เทรนดิส (สงวนศักด์ิ โกสินันท. 2543 : 6–7 ; อางอิงมาจาก Triandis. 1971) ไดสรุปองคประกอบ
ของเจตคติไว 3 องคประกอบ คือ 

1. องคประกอบดานความคิดความเขาใจ หมายถึง ความเช่ือ ความรู ความคิดและความเห็น
ของบุคคลท่ีมีตอเปาหมายของเจตคติ 

2. องคประกอบดานความรูสึกชอบ–ไมชอบ หรือทาทีดี–ไมดี ท่ีบุคคลมีตอเปาหมายของเจต
คติ 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม หมายถึง ความพรอมหรือแนวโนม ท่ีบุคคลจะปฏิบัติตอ
เปาหมายของเจตคติ เขียนเปนแผนภาพได ดังภาพประกอบ  1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 องคประกอบของเจตคติ 
 
 

องคประกอบดาน 
ความคิดความเขาใจ 

องคประกอบดาน 
ความรูสึก 

องคประกอบดาน 
พฤติกรรม 

การรับรู  คําพูดท่ีแสดงถึงความเช่ือ 

คําพูดท่ีแสดงความรูสึก 

ปฏิกิริยาท่ีแสดงออก  คําพูดท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ 

เจตคติ 
ส่ิงเรา  บุคคล 

สถานการณและอื่น ๆ 
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ประสาท อิศรปรีดา (2523 : 177) กลาววา เจตคติมีองศประกอบ 3 ดานไดแก 
1. องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) ไดแกความรู ความเขาใจในเนื้อหา 

ขอเท็จจริง หรือสังกัปเกี่ยวส่ิงนั้น 
2. องศประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ ( ffective Component) ไดแก  ความรูสึก

พอใจ ไมพอใจ ชอบ ไมชอบ 
3. องศประกอบดานแนวโนมของการกระทํา (Action Tendency Component) เจตคติจะ

เกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อองศประกอบเหลานี้มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน การจัดรูปแบบการพัฒนาการของเจตคติ
การเรียนรู เกิดจากประสบการณของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความคิดหรือการกระทํา ตลอดจนการเลียนแบบ
บุคคลท่ีตนเคารพ หรือนิยมชมชอบ การปรับตัวทางบุคลิกภาพ  ส่ิงเหลานี้จะมีความสัมพันธ รวมกันเปน
รูปแบบของเจตคติของแตละบุคคล ดังนั้น เจตคติจะเกี่ยวเนื่องกับขบวนการทางจิตวิทยาสังคมท่ีสําคัญ ไดแก 
การจูงใจ การเรียนรูและการรับรูนั่นเองโดยท่ีบุคคลยอมเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบกาย เปนประสบการณท่ี
กอใหเกิดความรูสึกนึกคิดตามท่ีตนเองประสบ และพรอมท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาตามประสบการณท่ีตน
ไดรับนั้น 

ลวน สายยศ (2543 : 59) แนวความคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับองศประกอบของเจตคติมีแนวคิด
แตกตางกันอยูกลุมดังนี้ 

1. เช่ือวาเจตคติมีองศประกอบเดียว คือความคิดหรือความเช่ือซึ่งพิจารณาจากนิยามเจตคติ 
2. เช่ือวาเจตคติมีองศประกอบดวย ดานสิติปญญา (Cognitive) และดานความรูสึก 

(Affective) 
3. เช่ือวาเจตคติมี 3 องศประกอบไดแก 

3.1 ดานสติปญญา (Cognitive Component) ประกอบไปดวยความรู ความคิด
และความเช่ือท่ีผูนั้นมีตอเปาเจตคติ 

3.2 ดานความรูสึก (Affective) หมายถึง ความรูสึกหรืออารมณของคนใดคนหนึ่งท่ี
มีตอเจตคติวาชอบหรือไมชอบส่ิงนั้น หลังจากสัมผัส หรือรับรูเปาเจตคติแลวสามารถแสดงความรูสึกโดยการ
ประเมินส่ิงนั้นวาดีหรือไม 

3.3 ดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หรือ (Action Component)  
เปนแนวโนมของการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 : 247-248) กลาววา โดยท่ัวไปเจตคติประกอบดวยองคประกอบ 3 
องคประกอบคือ 

1. องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component)เปนองคประกอบดาน
ความรูความเขาใจของบุคคลท่ีมีตอส่ิงเรานั้น ๆ เพื่อเปนเหตุผลท่ีจะสรุปความและรวมเปนความเช่ือหรือชวย
ในการประเมินส่ิงเรานั้น ๆ 

2. องคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ (Affective Component)เปนองคประกอบดาน
ความรูสึกหรืออารมณของบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับส่ิงเรา เปนผลเนื่องมาจากท่ีบุคคลประเมินผลส่ิงเรานั้น
แลววา พอใจหรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component)  เปนองศประกอบดานความ
พรอมหรือความโนมเอียง ท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองตอส่ิงเราในทิศทางท่ีจะสนับสนุนหรือ
คัดคาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเช่ือหรือความรูสึกของบุคคลท่ีไดจากการประเมินผลพฤติกรรมท่ีคิดจะแสดง
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ออกมา จะสอดคลองกับความรูสึกท่ีมีอยู เชนคนท่ีมีเจตคติท่ีไมดีตอศาสนา ก็จะไมสนใจเขาวัดฟงธรรม หรือผู
ท่ีมีเจตคติตอการเรียนดีก็จะมานะพยายามท่ีจะเรียนใหดี และเรียนตอในระดับสูงข้ึนไป 
 
 3.3  ประเภทของเจตคติ 

1. เจตคติดานความคิดความเขาใจ เปนเจตคติท่ีประกอบดวยความคิดและความรูสึกเปน
แกน บุคคลอาจจะมีเจตคติตอบางส่ิงบางอยางโดยอาศัยการศึกษาจนเกิดความซาบซึ้งเห็นดีเห็นงามดวย เชน 
เจตคติตอศาสนา เปนตน 

2. เจตคติดานความรูสึกประสบการณท่ีคนหรือส่ิงของไดสรางความพึงพอใจและความสุขใจ
จะทําใหมีเจตคติท่ีดีตอส่ิงนั้นตลอดจนคนอื่น ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

3. เจตคติทางการกระทํา เปนเจตคติท่ีพรอมจะนํามาปฏิบัติเพื่อสนองความตองการของ
บุคคล เจตคติท่ีดีตอการพูดจาไพเราะออนหวานเพื่อใหคนอื่นเกิดความนิยม 

4. เจตคติทางดานความสมดุล ประกอบดวยความสัมพันธทางดานความรูสึก เจตคติดาน
ความคิดความเขาใจ และเจตคติทางการกระทําเปนเจตคติท่ีสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจในการทํางาน 
ทําใหบุคคลสามารถทํางานตามเปาหมายของตนเองและองคกรได 

5. เจตคติในการปองกันตนเอง เปนเจตคติเกี่ยวกับการปองกันตนเองใหพนจากการขัดแยง
ภายในใจ ประกอบดวยความสัมพันธท้ัง 3 ดาน คือความสัมพันธดานความรูสึกและอารมณดานปญญา และ
การกระทํา 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 : 245-246) ไดแบงเจตคติออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. เจตคติท่ัวไป (General Attitude) ไดแก สภาพจิตโดยท่ัวไป เปนแนวคิด  โดยท่ัวไปเปน

แนวคิดประจําตัวของบุคคล เจตคติโดยท่ัวไปไดแก ลักษณะของบุคลิกภาพอันกวางขวาง เชน การมองโลกใน
แงดี การเครงครัดในระเบียบประเพณี 

2. เจตคติเฉพาะ (Specific Attitude) ไดแกสภาพจิตใจท่ีมีตอวัตถุ ส่ิงของ บุคคล
สถานการณและส่ิงอื่น ๆ เจตคติเฉพาะอยางนี้จะแสดงออกในลักษณะชอบ ไมชอบส่ิงนั้นคนนั้นถาชอบหรือ
เห็นดวยก็เรียกวา มีเจตคติท่ีดีตอส่ิงนั้น แตถาไมชอบและเห็นวาไมดี เราเรียกวามีเจตคติไมดีตอส่ิงนั้นหรือคน
นั้น สําหรับเจตคติเชนนี้ เรากลาวไดเจาะจงไปวาคนนั้นมีเจตคติอยางไรตอครูตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ตอ
เพื่อน เปนตน 

 
3.4  ลักษณะของเจตคติ 
สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2525 : 100-101) ไดกลาวถึงลักษณะท่ัวไปของเจตคติท่ีมี

ความสัมพันธกับเด็กดังตอไปนี้ 
1. เจตคติเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู หรือเกิดจากประสบการณของคน ไมใชเปนส่ิงทีติดตัว

มาแตกําเนิด คนเราไดรับเจตคติจากประสบการณตาง ๆ ในชีวิต บางทีก็ไดรับจากการเอาอยาง ซึ่งอาจเริ่ม
ต้ังแตอายุยังนอย ส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเด็กเล็ก เปนตนวา  บิดา  มารดา  บานเรือน เพื่อนฝูง  และสัตวเล้ียง
ตาง ๆ ลวนแตมีผลในการสรางเจตคติ ใหแกเด็กในระยะเริ่มตนท้ังส้ิน 

2. เจตคติเปนเครื่องกําหนดขอบเขตและวิธีการท่ีเด็กจะใชพิจารณาส่ิงตาง ๆ  หมายความวา 
คนเราพิจารณาส่ิงตาง ๆ ในแงท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะเรามีเจตคติไมเหมือนกัน เชน  นักเรียนในช้ัน หนึ่งจะ
มองครูในแงท่ีแตกตางกัน นักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตอการมองครู จะมองครูในแงดี สวนนักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีไมดี 
จะมองครูในแงไมดี 
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3. เจตคติอาจเปนส่ิงถาวร ซึ่งติดตัวนักเรียนอยูตลอดชีวิตก็ได  ดวยเหตุผลท่ีเจตคติกําหนด
ขอบเขต และวิธีการพิจารณาส่ิงใดส่ิงหนึ่งของตน  เจตคตินี้ก็ยอมใหคนมั่นใจในการปฏิบัติตามเจตคติใน
ตอนตนมากข้ึน ดังนั้น เจตคติมีลักษณะเปนส่ิงถาวร และไมคอยจะเปล่ียนแปลงไดงาย อยางไรก็ดี การแนะ
แนวท่ีดีและการสอนท่ีดีของครู ยอมทําใหเด็กเปล่ียนแปลงเจตคติไดเหมือนกัน และในทางตรงกันขามการสอน
ยอมเปล่ียนแปลงเจตคติท่ีดีของนักเรียนใหกลายเปนไมดีไดเชนกัน 

4. เจตคติมีผลตอกระทบตอการเรียนของนักเรียน ถานักเรียนมีเจตคติท่ีดีตองานในช้ันท่ีดีตอ
ครู นักเรียนยอมไดรับความพอใจและความสําเร็จจากการเรียนไมมากก็นอย และนักเรียนจะทํางานไดผลข้ึนใน
โอกาสตอไป ในทางตรงกันขาม ถานักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตองานในช้ันและตอครูแลว นักเรียนมักจะประสบตอ
ความลมเหลว ซึ่งจะเปนผลใหทอแทหนักข้ึนผลสุดทายนักเรียนก็ตองหาทางออกไมพึงประสงค   
 สงวนศักด์ิ โกสินันท  (2543 : 9-10)  กลาวถึง ลักษณะเจตคติ โดยใชคําวา ทัศนคติไวดังนี้ 
  1. ทัศนคติเปนส่ิงเรียนรู 
  2. ทัศนคติเปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหบุคคลกลาเผชิญกับส่ิงเราหรือหลีกเล่ียง ด้ังนั้นทัศนคติจึงมี
ท้ังบวกและลบ เชน ถานักเรียนมีทัศนคติบวกตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร นักเรียนจะชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตรและเมื่ออยูช้ันมัธยมศึกษา ก็จะเลือกเรียนแขนงวิทยาศาสตรตรงขามกันกับนักเรียนท่ีมีเจตคติไมดี
ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรก็จะไมชอบและไมมีแรงจูงใจท่ีจะเรียน เปนตน 
  3. ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ องคประกอบดานความรูสึกองคประกอบ
ดานความคิดความเขาใจ และองคประกอบดานพฤติกรรม 

4. ทัศนคติเปล่ียนแปลงไดแตตองอาศัยระยะเวลา การเปล่ียนแปลงทัศนคติอาจจะ
เปล่ียนแปลงจากบวกเปนลบหรือลบเปนบวก ซึ่งบางครั้งเรียกวา การเปล่ียนแปลงทิศทางของทัศนคติ หรือ
อาจจะเปล่ียนแปลงความเขม (Inlensiln) หรือความมากนอย ทัศนคติบางอยางอาจจะหยุดเลิกไปได 

5. ทัศนคติเปล่ียนแปลงตามชุมชนหรือสังคมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิก เนื่องจากชุมชนหรือ
สังคมหนึ่ง ๆ อาจจะมีคานิยมท่ีเปนอุดมการณพิเศษเฉพาะ ดังนั้นคานิยมเหลานี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติของ
บุคคลท่ีเปนสมาชิก ในกรณีท่ีตองการเปล่ียนทัศนคติ จะตองเปล่ียนคานิยม 

6. สังคมประกิต (Socialization) มีความสําคัญตอการพัฒนาการ ทัศนคติของเด็กโดยเฉพาะ
ทัศนคติตอความคิดและหลักการท่ีเปนนามธรรม เชน อุดมคติตอเสรีภาพในการพูดการเขียน เด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูงจะมีทัศนคติบวกสูง 

ปรียาพร วงศอนุโรจน (2546 : 249–250) กลาววา เจตคติมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
1. เจตคติเกิดจากประสบการณส่ิงเราตาง ๆ รอบตัวบุคคล การอบรมเล้ียงดูการเรียนรู

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เปนส่ิงท่ีกอใหเกิดเจตคติ แมวามีประสบการณท่ีเหมือนกันก็อาจมี
เจตคติท่ีแตกตางกัน ดวยสาเหตุหลายประการ เชน สติปญญา อายุ เปนตน 

2. เจตคติเปนการเตรียมความพรอมในการตอบสนองตอส่ิงเราภายในของจิตใจมากกวา
ภายนอกท่ีสังเกตได สภาวะความพรอมท่ีจะตอบสนองมีลักษณะท่ีซับซอน 

3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือ ลักษณะของความรูสึกหรือ
อารมณท่ีเกิดข้ึน ถาประเมินวาชอบ พอใจ หรือเห็นดวยก็คือเปนไปในทางท่ีดีถาประเมินออกมาในทางท่ีไม
ชอบ ไมพอใจก็คือเปนไปในทิศทางท่ีไมดี 

4. เจตคติมีความเขมขน คือมีปริมาณนอยในความรูสึก ถาชอบมากหรือไมเห็นดวยอยางมาก
ก็คือความเขมสูง ถาไมชอบเลยหรือเกลียดท่ีสุด ก็อาจแสดงวามีความเขมสูงไปอีกทางหนึ่ง 
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5. เจตคติมีความคงทนท่ีบุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีสวนในการกําหนดพฤติกรรมของคนนั้น 
การยึดมั่นในเจตคติตอส่ิงใด ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติเกิดข้ึนไดยาก 

6. เจตคติมีท้ังพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมทางจิตใจถาไมแสดงออกก็
ไมสามารถรูไดวาบุคคลนั้นมีเจตคติอยางไรในเรื่องนั้น เจตคติท่ีเปนพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเมื่อถูก
กระตุน 

7. เจตคติตองมีส่ิงเราจึงจะมีการตอบสนองข้ึน ไมจําเปนวาเจตคติท่ีแสดงออกจากพฤติกรรม
ภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะกอนแสดงออกนั้นก็จะปรับปรุงใหเหมาะกับสภาพของสังคม
แลวจึงแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก 

ชอรและไรท  (สมชาตรี ทีบุญมา. 2546 : 30 ; อางอิงมาจาก Shaw and Wright.1967 : 13) ได
อธิบายถึงลักษณะเจตคติไว ดังนี้ 

1. เจตคติ เปนผลมาจากการท่ีบุคคลประเมินส่ิงเรา แลวแปรเปล่ียนมาเปนความรูสึกภายใน 
2. เจตคติของบุคคลจะแปรคาไดท้ังในดานคุณภาพและความเขม โดยจะครอบคลุมชวงของ

เจตคตินั้น ซึ่งจะแปรคาไดท้ังมาก ปานกลาง และนอย นั่นคือ เจตคติมีท้ังทางบวกและทางลบ 
3. เจตคติเปนส่ิงท่ีเกิดการเรียนรูมากกวาท่ีจะมีมาแตกําเนิดหรือโครงสรางรางกายในตัว

บุคคลหรือวุฒิภาวะ 
4. เจตคติข้ึนอยูกับส่ิงเราเฉพาะทางสังคม 
5. เจตคติท่ีมีส่ิงเราท่ีเปนกลุมเดียว อาจมีสัมพันธระหวางกัน 
6. เจตคติเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลวจะมีลักษณะคอนขางคงท่ีและเปล่ียนแปลงยาก 
 

3.5  กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
กระบวนการเกิดเจตคติหรือการเปล่ียนแปลงเจตคติ มี 3 วิธ ีคือ 

1. การยินยอม (Compliance) การยินยอมจะเกิดไดเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอพวก
เขาและเพื่อมุงหวังจะใหเกิดความพึงพอใจจากบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น 

2. การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบเกิดข้ึนเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงเราหรือส่ิง
กระตุนซึ่งการยอมรับนี้เปนผลจากการท่ีเขาตองการท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีหรือท่ีพึงพอใจระหวางตัวเขากับ
บุคคลหรือกลุม 

3. ความตองการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) จะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อบุคคลนั้นยอมรับส่ิง
ท่ีมามีอิทธิพลเหนือกวา อันสืบเนื่องมาจากส่ิงนั้นตรงกับความตองการภายในบุคคลนั้นในการเปล่ียนแปลงเจต
คติของบุคคลนั้น มีขบวนการเปล่ียนเจตคติเปนลําดับข้ัน 5 ข้ันตอเนื่องกันดังนี้  (สุกัญญา เทียนพิทักษกุล. 
2543 : 46 ; อางอิงมาจาก Triandis. 1971 : 185) 

ข้ันท่ี 1 ข้ันความต้ังใจ คือ ข้ันท่ีบุคคลมีความสนใจตอเนื้อหาของสารชักจูงมีความอยากรูและ
มีสมาธิพอท่ีจะรับรูดวยกระบวนการตาง ๆ ถือเปนข้ันท่ีบุคคลมีการเลือกรับทราบสาร โดยท่ีบุคคลเกิดความ
ต้ังใจมากข้ึนตอเมื่อสารชักจูงนั้นเปนสารท่ีตนสนใจและยินดีรับทราบ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันความเขาใจ เปนข้ันท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีบุคคลมีความต้ังใจรับทราบสารชักจูง
แลวแสดงความสามารถในการรับรูเนื้อหาของสารชักจูง อยางไรก็ตามความเขาใจเนื้อหาของสารยังข้ึนอยูกับ
ความยากงายของสาร ตลอดจนความเหมาะสมระหวางสารชักจูงกับระดับการศึกษาของผูรับ 

ข้ันท่ี 3 ข้ันการยอมรับ เมื่อบุคคลมีความเขาใจสารชักจูงแลว บุคคลจะแสดงออกใน 2 
ลักษณะดวยกัน คือ การยอมรับการรับการชักจูงของสารกับการไมยอมรับ การยอมรับการชักจูงในท่ีนี้ก็คือ 
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การเช่ือตามสารชักจูง การปฏิบัติหรือคลอยตามสารชักจูง ซึ่งก็คือการเปล่ียนเจตคติตามการชักจูงของสาร
นั่นเอง สวนการไมยอมรับก็เปนไปในลักษณะตรงกันขาม 

ข้ันท่ี 4 ข้ันการระลึกได คือ ข้ันท่ีแสดงถึงความคงทนของการยอมรับหรือการไมยอมรับการ
ชักจูงของสาร รวมไปถึงความจําและการเพิ่มหรือการลดยอมรับหรือการไมยอมรับนั้นตามกาลเวลา 

ข้ันท่ี 5 ข้ันการแสดงออก พิจารณาไดจาก เมื่อบุคคลมีการยอมรับ การชักจูงของสารท้ัง
สามารถท่ีระลึกได บุคคลยอมแสดงพฤติกรรมใหปรากฏ โดยสอดคลองกับการยอมรับนั้น ๆ ซึ่ง หากสารชักจูง
สามารถโนมนาวใหบุคคลบรรลุขบวนการท้ัง 4 ขางตนและบรรลุถึงข้ันการแสดงออกนี้ถือวา เปนการชักจูงท่ี
ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยและแสดงถึงความสําเร็จในการชักจูงท่ีมั่นคงถาวรท่ีสุด  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2526 : 
112-114) 

 
3.6  ประโยชนของเจตคติ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 5-6) กลาวถึงประโยชนของเจตคติตอบุคคลไวหลายประการ พอสรุปได

ดังนี้ 
1. ชวยใหบุคคลเตรียมพรอมเพื่อกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลายส่ิงใหสําเร็จ 
2. ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ เพราะเจตคติเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ 
3. ทําใหรูลวงหนาไดวาผลท่ีจะกระทําเปนอยางไร ถาบุคคลมีเจตคติอยางนั้นจะเกิดอะไรข้ึน 
4. ชวยใหสามารถหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมพึงปรารถนา เพราะสามารถหาส่ิงอื่นมาทดแทน 
5. ชวยทําใหเขาใจส่ิงรอบ ๆ ตัว โดยการจัดระบบส่ิงของตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา 
6. ชวยในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีสลับซับซอน ซึ่งการมีปฏิกิริยาตอบโตหรือ

กระทํา ส่ิงหนึ่งส่ิงใดออกไปนั้น สวนมากจะทําในส่ิงท่ีนําความพอใจมาให หรือเปนบําเหน็จรางวัลจาก
ส่ิงแวดลอม 

7. ชวยใหบุคคลแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง ซึ่งแสดงวา เจตคตินั้นนําความพอใจบุคคล
นั้น 

 
3.7  การวัดเจตคติ 
ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2542 : 230-231) กลาววา วิธีวัดเจตคติ ไดจากพฤติกรรมท้ังทางตรงและ

ทางออมซึ่งวิธีวัดแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. วัดโดยตรง (Directive Technique) ไดแก 

.1 วิธีสัมภาษณ (Interview) 
1.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) 

2. วิธีวัดทางออม (Indirective Technique) 
2.1 ใหอานแลวตอความหมาย (Sentence Technique) 
2.2 ใหหาคํามาสัมพันธ (Word Relations) 
2.3 การผูกเรื่องจากภาพ (Story Telling) 

3. การศึกษาจากส่ิงอื่น ๆ โดยไมตองติตตอกับบุคคลท่ีเราจะวัดเลย  (Unobtrusive 
Technique) การสรางแบบวัดเจตคติมีหลายแบบไดแก 

3.1 การสรางแบบเทอรสโตน (Thurstone,s Method) 
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ลวน สายยศและ อังคณา สายยศ (2543 : 66 ) กลาวสรุปไดวาเครื่องมือชนิดนี้ไมมี
มาตราตัวเลขติดไว แตมีขอความแสดงความรูสึกทางบวก กลาง ลบ ครบตามจํานวนมาตราท่ีกําหนดไว เชน 5 
มาตรา จํานวนขอท่ีนอยท่ีสุดท่ีควรได 5 ขอ ถากําหนด 11 มาตราจํานวนขอความแสดงท้ังทางบวกทางลบ
อยางนอยควรมี 11 ขอ เครื่องมือชนิดนี้เรียกวา  Equal – Appearing Interval Scale 

3.2 การสรางแบบออสกูด (Osgood , s Method) เรียกเครื่องมือวัดแบบนี้วา
มาตราวัดแบบนัยจําแนก (S emantic Differential Scale หรือ SDS) เปนการอาศัยทฤษฎีและผลงานวิจัย
เกี่ยวกับความหมายของคํา เปนคําท่ีมีความสัมพันธ มีลักษณะสองดาน (Bipolar) เชน  ดี –เลว, รัก –เกลียด, 
ยกยอง-ดูถูก เปนตน เปาเจตคติของออสกูด เรียกวา มโนภาพ (Concept) 

3.3 การสรางแบบลิเครท (Likert , s Metjjpd) 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 90-96) ไดสรุปการสรางเครื่องมือวัดเจต

คติแบบลิเครทไววา เครื่องมือวัดแบบลิเครทบางครั้งเรียกวา Summated Rating  Method มีความเช่ือสูง 
วัดความรูสึกไดหลายอยาง ขอความอาจเปนไปในทางบวกท้ังหมดหรืออาจเปนลบท้ังหมดหรือผสมกันได การ
นําคะแนนขอท่ีเห็นดวยกับไมเห็นดวยมาพร็อกกราฟจะเปนรูปแบบ Monotonous คือ เปนลักษณะเปนไป
ดวยกัน 

ปรียาพร วงคอนุตรโรจน (2546 : 252 - 259) ไดสรุปการสรางแบบวัดเจตคติตาม
วิธีการของลิเคิรท ซึ่งมีหลักการสรางวา การจัดใหมีขอความท่ีแสดงเจตคติตอท่ีหมายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
แลวใหผูตอบแสดงความคิดเห็น คําตอบของแตละขอความจะมีใหเลือกตอบ 5 ชวง ต้ังแตเห็นดวยอยางมาก 
เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางมาก  ลําดับข้ันตอนของการสรางมีดังนี้ 

1. รวบรวมขอความ แตละขอความตองมีลักษณะท่ีคนมีเจตคติตาง ๆ กัน
ตอบตางกัน และหลีกเหล่ียงขอความท่ีมี 2 ความหมาย 

2. ตรวจสอบขอความนั้นวาเหมาะสมกับการตอบเพียงใด ในลักษณะของ 5 
ชองดังกลาว 

3. ทดลองดูวามีขอความใดไมชัดเจนหรือคลุมเครือ เพื่อการแกไข 
4. การใหน้ําหนักคะแนนของความเห็น ในแตละระดับตามวิธีการของลิ

เคิรท ทําใหมาตราวัดของเขาใชไดสะดวกมาก เพราะใชการกําหนดคาแบบจงใจ เพื่อใหเปนคา 
น้ําหนักประจําของแตละระดับความเห็นเหมือนกันทุกขอความ 

ในท่ีนี้ผูวิจัยจะเนนวิธีการสรางแบบวัดเจตคติตามแบบลิเครทเพราะผูวิจัยไดนําแนวทางของลิเครทมา
ประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้ 

ปรียาพร วงคอนุตรโรจน (2546 : 252) ใหความเห็นวา เนื่องจากเจตคติคอนไปทางนามธรรม
มากกวารูปธรรม เปนความรูสึกความเช่ือของบุคคลซึ่งมีการเปล่ียนแปลงการวัดเจตคติจึงไมสามารถจะวัดได
โดยตรง แตวัดไดจากแนวโนมของบุคคลท่ีแสดงออกทางภาษาและวัดในรูปของความเห็น การวัดเจตคติของ
บุคคลท่ีมีตอส่ิงใดและผูใดอาจจะใชวิธีการสังเกตจากการกระทํา คําพูด การแสดงสีหนา ทาทางหรือสัมภาษณ
ความรูสึกนึกคิดของเขา แตแบบวัดหรือเครื่องมือท่ีนักจิตวิทยานิยมใชมากจะอยูในรูปของแบบสอบถามหรือ
แบบสํารวจเรียกวา แบบวัดเจตคติ 
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4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 บําเพ็ญ ดาสีวังปา (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคเพื่อนชวย
เพื่อน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนท่ีสอนโดยใช เทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน กับวิธีการสอนปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และพบวา นักเรียนพอใจในการแบงกลุมท่ีครูจัดใหชอบวิธีการเรียนเพื่อนในกลุมใหความชวยเหลือกันเอง 
มีความมั่นใจในการเรียน รูสึกรักเพื่อน และเขาใจเพื่อนมากข้ึน 

วาริน นอยหลุบเลา  (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงผลของการใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนในการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ ท่ีมีตอเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ. 05 

อภิชาต จันทรสวาย (2542 : บทคัดยอ) ไดวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง รูปส่ีเหล่ียม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการสอนโดยวิธีแบงกลุม ตาม
สังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและการสอนแบบวิทยาศาสตร  กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานวังทอง สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานดุง สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 56 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

พิทักษ ปะนานะ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาการเปรียบเทียบการสอนแตงกลอน วิชา
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการใชแผนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนกับการสอนแบบปกติ 
กลุมตัวอยาง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 42 คน  จากโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ  เปนกลุมทดลอง 
จํานวน 21 คน และจากโรงเรียนบานสาวเอ  เปนกลุมควบคุม จํานวน 21 คน ประจําปการศึกษา 2542 สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาคนควาพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยแผนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ของการแตงกลอนวิชาภาษาไทยสูงกวา
นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สงวนศักด์ิ โกสินันท (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยผลการใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนในการเรียน
คณิตศาสตรท่ีมีตอเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของ
โรงเรียนคําเจริญวิทยาคม อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุกลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของ
โรงเรียนคําเจริญวิทยาคม จํานวน 70 คน 2 หองเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

รุงทิวา ควรชม (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตรท่ีเนนการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 40 
คน โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสวนประสิทธิภาพพบวา ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดัชนี 
90.92/88.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ไวดานปฏิสัมพันธภายในกลุมพบวา นักเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการสอนคณิตศาสตรท่ีเนนการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีปฏิสัมพันธภายในกลุมพบวาระดับดี และมี
เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรระดับดี นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 และในสวนประสิทธิผล ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีคา
เทากับ 0.81 

จันทรตรัย นอยบรรเทา (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนและความคงทนในการเรียนเรียนรู วิชาการส่ือสารขอมูลและเครือขาย
ทองถ่ินและเทคนิคการติดต้ัง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครพนม ท่ีไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร กับท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 50 คน  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรวิชาการส่ือสารขอมูลและ
เครือขาย เรื่อง ระบบเครือขายทองถ่ินและเทคนิคการติดต้ังมีประสิทธิภาพเทากับ 90.60/84.46 ซึ่งสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 คาดัชนีประสิทธิพลของบทเรียนคอมพิวเตอรของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึนกวากอนเรียนรอยละ 80.00 และนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนและมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักศึกษาท่ีเรียนตามคูมือครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนใหบรรลุความมุงหมายของการ
เรียนการสอนไดดี 

วารุณี  กุลบุตร  (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางสอนโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อนกับวิธีสอนปกติ โดยใชกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเลยอําเภอเมือง จังหวัดเลย ท่ีกําลังเรียนอยูใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 546 จํานวน 48 คน โดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิ และจัดนักเรียนเขากลุมทดลอง
ควบคุมกลุมละ 24 คน โดยการสุมอยางงาย  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนท่ีสอนโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อนกับสอนปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อนสวนใหญนักเรียนพอใจและเห็นดวยกับการแบงกลุมแบบคละ
ความสามารถรูสึกชอบใหความรวมมือและชวยเหลือกันเองภายในกลุมกลาถามเพื่อนเมื่อไมเขาใจและภูมิใจท่ี
ไดชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนไมเขาใจ 

สุนันทา โพธิ์ชัย (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อน
ชวยเพื่อน เรื่องเศษสวนวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยาง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบานยอกขาม จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2546 จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาคนควาพบวาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง
เศษสวนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปแกไขปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิชาคณิตศาสตรในระดับนี้ได 

สุรพล เสียงเพราะ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนวิชาคณิตศาสตร บทท่ี 13 เรื่อง บทประยุกตช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางท่ีใช
จํานวน 38 คน เปนกลุมตัวอยางท่ีใชทดลองแผนการสอนครั้งท่ี 1 จํานวน 3 คน ไดแกนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546  โรงเรียนบานโจรก ครั้งท่ี 2 จํานวน 9 คน ไดแก 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2546 โรงเรียนบานแสงทองสมบูรณวิทยาและกลุม
ตัวอยางท่ีใชจริง จํานวน 26 คน  จาก 1 หองเรียน ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2546 โรงเรียนบานเกษตรถาวร อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผล
การศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน มีประสิทธิภาพเทากับ 86.86/82.18  
และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.73 นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดและสามารถ
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นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพได 

 
4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
ออรแลนโด (Orlando. 1992 : 2382 – A) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ แบบ

แบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAD) ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนิสิตปท่ี 1 ใน
วิทยาลัยชุมชน โดยมีนิสิต 4 หองเรียน เรียนโดยการสอนแบบรวมมือจากครู 4 คน สวนท่ีเหลืออีก 4 
หองเรียน เรียนกับครูอีก 4 คน โดยการเรียนแบบปกติ เปนเวลา12 สัปดาหการวิจัยพบวา นิสิตท้ัง 2 กลุม มี
ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะและมโนมติในการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนิสิตท่ีเรียน
แบบรวมมือมีเจตคติเชิงบวกตอการเรียนรู 

ซูยานโต (Shuyanto. 1999 : 3766-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบรวมมือ
กัน (STAD) การรับรูและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนชุมชนกรุงจาการตาประเทศอินโดนีเซีย กลุมตัวอยางท่ีใชคือ 
นักเรียนจํานวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน โดยแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 5 โรงเรยีนและกลุมควบคุมจํานวน 
15 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการทดลองคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติ ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันและการสอนโดยวิธีปกติมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีเจตคติสูงกวาการสอนแบบปกติ 

บารบาโต (Barbato. 2000 : 2113-A) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนแบบรวมมือกันและการ
สอนแบบปกติและวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 10 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดเจตคติ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน
ท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีเรียนโดยกลุมรวมมือกันเรียนรูสูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และผลการทดสอบหลังเรียนระหวางเพศหญิงและชายไมมีความแตกตางกัน 

ลูกัส (Lucas. 2000 : 538-A) ไดศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือกันและการศึกษาดวยตนเองใน
มหาวิทยาลัยมิดเวสสเทิรน กลุมตัวอยางท่ีใชการเรียนแบบรวมมือกันมีจํานวน 307 คน และใชการเรียนดวย
ตนเอง จํานวน 427 คน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนท่ีเรียนแบบรวมมือกันสูงกวาการเรียนดวยตนเองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติและคะแนนของนักเรียนท่ีศึกษาดวยตนเองแบบกลุมรวมมือกันเรียนแบบปกติไมมีความ
แตกตางกัน และผลการเรียนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกันไมมีความแตกตางกันเมื่อพิจารณา 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจยั 

 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาระดับเจตคติตอการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของ
นักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อให
การวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยา 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  วิธีดําเนินการ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  ในภาค
เรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563   
 2.  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ช้ันปท่ี  2  กลุม  3 – 4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ท่ีเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563  จํานวน  33  คน  
เลือกมาโดยการสุมอยางงาย  (simple  random sampling) 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-
1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  จํานวน  30  ขอ 
 2.  แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  
เรื่อง  อะตอมและโครงสรางอะตอม  ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ช้ันปท่ี  2  กลุม  
3 – 4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง หลังจากทดลองใชรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ซึ่งเปน
แบบสอบถามประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ  ดังนี้ 
  ระดับ  5 หมายถึง  เห็นความอยางยิ่ง 
  ระดับ  4 หมายถึง  เห็นดวย 
  ระดับ  3 หมายถึง  ไมแนใจ 
  ระดับ  2 หมายถึง   ไมเห็นดวย 
  ระดับ  1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ซึ่งมีจํานวนท้ังส้ิน  10  ขอ 
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วิธีดําเนินการ 
 1.  วิเคราะหหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 2.  วิเคราะหเนื้อหา  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต  (20000-1301) 
 3.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  เนื้อหา  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ในรายวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 4.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.  จัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 6.  ทดสอบหลังเรียน 
 7.  วิเคราะหขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการทําวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยจึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 การทดลองใชแบบการทดลอง  กลุมทดลองกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  (One 
– Group  Pertest-Posttest  Design) 
 

สอบกอน การจัดกระทํา สอบหลัง 
T1 X T2 

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
  X แทน การจัดการเรียนการสอนสอนโดยใชรูปแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  T1 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน  (Pretest) 
  T2 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  (Posttest) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห  โดยใชสถิติดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของ
นักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  สถิติท่ีใช  
คือ  คะแนนเฉล่ีย  (mean , x )  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation , SD) 
  2.  การศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
(20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชาง
ไฟฟากําลัง  ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  สถิติท่ีใช  คือ  คะแนนเฉล่ีย  (mean , x )  และ
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation , SD)  ในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย  ของการ
วิเคราะหขอมูล  ไดวิเคราะหความหมายของคาเฉล่ียตาม  หลักการของ  บุญชม  ศรีสะอาด  (2543 , หนา  
100)  ดังนี้ 
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  4.51 – 5.00 หมายความวา เห็นดวยอยางยิ่งตอรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
  3.51 – 4.50 หมายความวา เห็นดวยตอรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

    2.51 – 3.50  หมายความวา ไมแนใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
    1.51 – 2.50  หมายความวา ไมเห็นดวยตอรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

  1.00 – 1.50  หมายความวา ไมเห็นดวยอยางยิ่งตอรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวย 
         เพื่อน 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการวิเคราะหการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาระดับ
เจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอม
และตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน  สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับของวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 
 

การนําเสนอขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้  ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหเปน  2  ตอน  ไดแก 
 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต      
(20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ   
 ตอนท่ี  2  ผลการศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต      
(20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ   
 

สัญลักษณท่ีใชวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้  เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณแทนความหมายตาง ๆ  ดังนี้ 

 x   แทน คาเฉล่ีย 
 SD  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางแตละตัวแปร 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต      

(20000-1301)  เร่ือง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ   
 จากการทดลองเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนก
วิชาชางไฟฟากําลัง  ปรากฏผลดังตาราง 
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ตารางท่ี  1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย (�̅�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

กอนเรียน 33 20 9.16 2.541 
หลังเรียน 33 20 17.43 1.015 

 
 จากตารางท่ี  1  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชาง
ไฟฟากําลัง  กอนเรียน  คะแนนเฉล่ียเทากับ  9.16  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  2.541  คะแนนเฉล่ีย
หลังเรียน  เทากับ  17.43  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.015  แสดงวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวากอนเรียน 
 
ตอนท่ี  2  ผลการศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต      

(20000-1301)  เร่ือง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ 
จากการศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  

เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรยีนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  โดยใช
รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ปรากฏผลดังตาราง 
 
ตารางท่ี  2  แสดงคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับเจตคติตอการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  โดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ขอคําถาม 
N = 33 

ระดับเจตคติ 
(�̅�) S.D. 

1. มีความเขาใจจุดประสงคของการจัดกิจกรรม 4.54 .743 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2. เขาใจข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม 4.45 .589 เห็นดวย 
3. มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีกําหนด 4.51 .642 เห็นดวยอยางยิ่ง 
4. นําความรูท่ีไดไปใชในการเรียน 4.71 .899 เห็นดวยอยางยิ่ง 
5. ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 4.24 .791 เห็นดวย 
6. ความเหมะสมของเวลาท่ีใชจัดกิจกรรม 4.18 .689 เห็นดวย 
7. ความนาสนใจของกิจกรรม 4.43 .590 เห็นดวย 
8. หลังจากเขารวมกิจกรรม นักเรียนมีความเขาใจบทเรียน

เพิ่มมากข้ึน 
4.82 .683 เห็นดวยอยางยิ่ง 

9. ประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรม 4.76 .944 เห็นดวยอยางยิ่ง 
10. ความพึงพอใจในกิจกรรม 4.51 .877 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.52 .745 เห็นดวยอยางยิ่ง 
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 จากตารางท่ี  2  พบวา  ระดับเจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
(20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชาง
ไฟฟากําลัง  โดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  โดยรวม  มีระดับเจตคติอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  
( x  = 4.52)    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  หลังจากเขารวมกิจกรรม  นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนเพิ่ม
มากข้ึน  ( x  = 4.82)  รองลงมาคือ  นักเรียนเห็นวารูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีประโยชนตอ
นักเรียน  ( x  = 4.76)  และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรียนได  ( x  = 4.72)       
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และขอเสนอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาระดับเจตคติตอการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของ
นักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ช้ันปท่ี  2  กลุม  3 – 
4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
(20000-1301)  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563  จํานวน  33  คน  เลือกมาโดยการสุมอยางงาย  
(simple  random sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  มี  2  ชุด  คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  
และแบบสอบถามวัดเจตคติตอรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ซึ่งเปนแบบสอบถามประมาณคา  
(rating  scale)  5  ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert)  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ได
แบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน  33  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  ตัวแปรในการวิจัย ครั้งนี้  ตัวแปรตน  คือ  
รูปแบบการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ตัวแปรตามคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับเจตคติตอการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  สถิติท่ีใช  
ไดแก  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-
1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  โดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  แสดงวารูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงข้ึน   
 2.  ผลการศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-
1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  
โดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  โดยรวมมีระดับเจตคติอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  หลังจากเขารวมกิจกรรม  นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึน  รองลงมา
คือ  นักเรียนเห็นวารูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีประโยชนตอนักเรียน  และสามารถนําความรูท่ีได
ไปใชในการเรียนได   
 

อภิปรายผล 
 1.  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-
1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  โดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  แสดงวารูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงข้ึน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สกุล  กังวาลไกล.    (2535)  ท่ีศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีผานกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  โดยใชนวัตกรรมการตูนประกอบแผนการจัดกิจกรรม  
พัฒนาความรูวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม  สําหรับนักเรียนช้ัน  ม.2  โดยวิธีการศึกษาดวยตนเอง
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กับวิธีเพื่อนชวยเพื่อน  และวิธีเรียนตามแผนการเรียนปกติ  ในคาบกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  ซึ่งพบวาคา
คะแนนเฉล่ียซึ่งบงช้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  โดยใชนวัตกรรมการตูนประกอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู  โดยวิธีเพื่อนชวยสอนสูงกวาการพัฒนาการเรียนรูตามแผนการสอนปกติ  โดยไมใชนวัตกรรมการตูน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  และสอดคลองกับ  สุนันทา โพธิ์ชัย (2547 : บทคัดยอ)  ท่ี
ไดศึกษาคนควาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เรื่องเศษสวนวิชาคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยาง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานยอกขาม จังหวัดนครราชสีมา 
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2546 จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาคนควา
พบวาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เรื่องเศษสวนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปแกไขปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตรในระดับนี้ได  
Clandler  (1981)  กลาววา  การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เปนยุทธวิธีท่ีครูพยายามเขาใจถึงความตองการ
ของนักเรียนแตละคน  หรือความแตกตางระหวางบุคคล  และเปนวิธีการท่ียืดหยุนทําใหครูไมตองพะวงกับ
นัก เรียน ท่ี เรียนช ากว า ผู อื่ น   ซึ่ ง จาก เอกสารการสอนวิ ชาการวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไดพบวา  ปญหาการสอนวิทยาศาสตรมี  4  ปญหา  และปญหาเกี่ยวกับ
ผูเรียนก็เปนอีกหนึ่งปญหา  กลาวคือ  ผูเรียนมักจะขาดความกระตือรือรน  และขาดความชํานิชํานาญในการ
เสาะแสวงหาความรู  ชอบฟงมากกวาพูด  ทํางานกลุมไมเปน  ความแตกตางระหวางบุคคลมีมาก  การจัดการ
เรียนการสอนจึงเปนไปอยางลําบาก  ซึ่งจากท่ี  Clandler  (1981)  ไดกลาวไววา  วิธีการสอนแบบเพื่อนชวย
เพื่อน  จะชวยลดปญหาการสอนวิทยาศาสตรในสวนผูเรียนได  และสุพล  วังสินธ  (2534)  ไดเสนอวา  
นักเรียนท่ีรวมกันแกปญหาในช้ันเรียนท่ีจัดใหเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  นักเรียนจะลดความกังวลเมื่อเรียนแบบรวมมือการเรียนรู 
 2.  ผลการศึกษาระดับเจตคติตอการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  (20000-
1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ของนักเรียนระดับ  ปวช. 2/3-4  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  
โดยใชรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  พบวา  โดยรวมมีระดับเจตคติอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  หลังจากเขารวมกิจกรรม  นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึน  รองลงมา
คือ  นักเรียนเห็นวารูปแบบการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีประโยชนตอนักเรียน  และสามารถนําความรูท่ีได
ไปใชในการเรียนได  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนการสอนแบบกลุมเพื่อน
ชวยเพื่อน  เปนการจัดกิจกรรมท่ีคํานึงถึงหลักการของแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน โดยท่ีนักเรียนมีโอกาสท่ีจะ
ชวยและแนะนําซึ่งกันและกัน เกิดการเรียนรูดวยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน นักเรียนท่ีเรียนเกงเมื่อไดรับ
คําแนะนําจากเพื่อนก็ถือวาเปนการทบทวนใหแมนยําข้ึน สวนนักเรียนท่ีเรียนออนและปานกลางก็มีความ
พยายามท่ีจะเรียนรูใหทันเพื่อน เพื่อนท่ีจะทําใหกลุมของตนเอง ทํา กิจกรรมไดดีกวากลุมอื่น ๆ ซิบบอน
และเรย (Cibbon and Reay. 1982 : 39-48) ไดกลาววา การสอนแบบใหเพื่อนชวยสอนเปนการสอนท่ีคิดข้ึน
โดยใหนักเรียนสอนกันเอง วิธีการสอนดังกลาวมีรากฐานมาจากแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับ เรื่องกระบวนการ
กลุมสัมพันธ (Group Dynamics) และเพื่อเปนการสงเสริมในเรื่องกระบวนการกลุมของนักเรียนโดยเนนการ
ใหนักเรียนชวยเหลือกัน ตลอดจนเห็นคุณคาของการศึกษาหาความรูดวยตัวเอง  (พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร. 
2533 : 35- 37)  จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน มี
ความรูเพิ่มข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะการนําไปใช 
  1.1  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนนั้น  
ครูผูสอนท่ีจะนําไปใชจะตองมีการเตรียมตัวใหพรอมกอนทําการสอน ไมวาจะเปนการศึกษาและทําความเขาใจ
ในตัวของผูเรียนแตละคน ครูผูสอนควรควบคุมช้ันเรียนอยางใกลชิดเมื่อผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม เพื่อให
ผูเรียนไดเขาใจบทบาทและทําหนาท่ีของตัวเองเปนอยางดี และควรมีการเสริมแรงอยูตลอดเพื่อท่ีจะทําใหการ
จัดกิจกรรมการเรียนเรียนรูไมเกิดความเบ่ือหนายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  1.2  ควรนําไปใชสอนหรือนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอื่นๆ หรือกับนักเรียนในระดับช้ันอื่น
ตอไป 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1  ควรนําแผนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต  (20000-1301)  เรื่อง  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  ไปใชทดลองกับนักเรียนใน
สถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อหาขอสรุปผลการศึกษาคนควาท่ีกวางขวางยิ่งข้ึน 

2.2 ควรนําแผนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ไปใชทดลองกับเนื้อหาวิชา 
รายวิชา หรือระดับช้ันอื่นใหครบทุกระดับช้ันตอไป 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรอื่นท่ีมีผลจาการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบระหวางการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนและวิธีการ

สอนแบบปกติ 
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