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บทคดัย่อ 
การวิจยัเชิงทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไม่

กลา้วา่ยน ้ าโดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ย
น ้าโดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ  านวน 10 คน โดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท่ีเป็นนกัเรียนท่ีไม่กลา้ว่ายน ้ า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาว่ายน ้ า โดยเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2) แบบประเมิน
พฤติกรรมของนกัเรียน 3 ) แบบสัมภาษณ์ผูป้กครองของนกัเรียน 4) แบบทดสอบความสามารถของ
นกัเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนสถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนไม่กล้าว่ายน ้ าชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถปรับ
พฤติกรรมท่ีไม่กลา้วา่ยน ้ าภายหลงัจากการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยนกัเรียนมีความสามารถ
ในการกลา้ท่ีจะวา่ยน ้าผา่นคิดเป็นร้อยละ 100 และมีนกัเรียนผา่นเกณฑท์ั้งหมดมีคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 93.33 -100 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
3 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม   
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2) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ยน ้ าโดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบวา่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ท่ีไม่กล้าว่ายน ้ า จ  านวน 10 คน มีความ             
พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก               
(X = 3.47, S.D. = 0.63) 
ค าส าคัญ : การปรับพฤติกรรม และการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัด

การศึกษา มาตรา22 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 12) ระบุว่า “ การจดัการ
ศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพ” ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีพระราชทานใหแ้ก่คณะ
ครูและนกัเรียน ณ ศาลาดุสิตตาลยั ในวนัท่ี 28กรกฎาคม พุทธศกัราช 2504 มีความว่า “การศึกษา
เป็นปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคม 
และบา้นเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชน ไดอ้ยา่งครบถว้นพอเหมาะกบัทุกๆ  ดา้นในสังคม และ
บา้นเมืองนั้นจะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ” (ทิศนา แขมมณี,2545:66) การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัท่ีสุด
ประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้า พฒันาและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในสังคมได้ 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนได้พฒันาตนเองในด้านต่างๆ  ตลอดช่วงชีวิต         
จะเห็นได้ว่าประเทศท่ีพฒันาแล้วประชาชนในชาติมีพื้นฐานการศึกษาสูง และสามารถพฒันา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทุกชาติจึงมุ่งเน้นพฒันาการศึกษาของคนในชาติใน
รูปแบบต่างๆ และการพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพสูงข้ึน เป็นผูส้มบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาความรู้ ความสามารถ คุณธรรมวฒันธรรมในการด ารงชีวติ (ปริญญา อรจิราพงศ,์ 2545:5) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
10 (พ.ศ.2550-2554) ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นจุดปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์การพฒันาประเทศใหม่ โดยหนั
มาให้ความส าคญักบั “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และมีกระบวนการพฒันาท่ีบูรณาการทุก
ดา้นให้เช่ือมโยงกนั ขณะท่ีเศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้มีความสุขและคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึนและมุ่งใหค้นไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการพฒันาหรือเป้าหมายสุดทา้ยของการพฒันา 
เพื่อไปสู่จุดหมายของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2550) ลกัษณะส าคญัของการมีความอยู่ดี           
มีสุข คือ สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา 
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หรือจิตวิญญาณ สุขภาพ หรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองส าคญัเพราะเก่ียวโยง กบัทุกมิติของชีวิต ซ่ึงทุก
คนควรจะไดเ้รียนรู้เร่ืองสุขภาพ เพื่อจะไดค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีเจตคติคุณธรรมและค่านิยม
ท่ีเหมาะสม รวมทั้ งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวม             
มีคุณภาพ (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551:164) ดงันั้นในการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี
วธีิหน่ึงก็คือการออกก าลงักายจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถปฏิบติัดว้ยตนเองและยงัเป็นการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพท่ีมีผลต่อขอ้ต่อและกลา้มเน้ือ ท าให้มีความคล่องแคล่ววอ่งไว และ
จะท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กระฉบักระเฉง คล่องตวั ท่ีส าคญัคือช่วยพฒันาประสิทธิภาพใน
การท างาน ฉะนั้นกิจกรรมการออกก าลังกายจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญของชีวิตซ่ึงควรปลูกฝังตั้งแต่            
ในวยัเด็ก เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเร่ิมต้นของชีวิต และเป็นรากฐานท่ีส าคญัซ่ึงสอดคล้องกับ สุพิตร               
สมาหิโต และคณะ (2552: 9) ไดก้ล่าววา่ การออกก าลงักาย เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญัอย่าง
ยิง่ส าหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีอยูใ่นวยัเรียน ซ่ึงเด็กตอ้งการออกก าลงักายเช่นเดียวกบัความตอ้งการ
ของอาหารเพื่อเจริญเติบโตและมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  การออกก าลังกายในวยัเด็กมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง จะตอ้งเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายให้เหมาะสมตามวยั เพศ อายุ กิจกรรม
การว่ายน ้ า เป็นรูปแบบหน่ึงซ่ึงเหมาะสมกับเด็กในระดับประถมศึกษาท่ีมุ่งพฒันาสมรรถภาพ     
ทางกาย  ส่งเสริมทางดา้นร่างกายกบัผูเ้ล่นครบถว้นทุกคุณค่า เรียงล าดบัคุณค่าท่ีไดรั้บจากมากไปหา
นอ้ย คือ ไดรั้บคุณค่าเก่ียวกบัความอ่อนตวั ความแม่นย  า การทรงตวัท่ีดี การประสานงานของระบบ
ต่างๆ  ภายในร่างกาย ความแขง็แรง พลงัของกลา้มเน้ือ ความเร็ว ความคล่องแคล่ววอ่งไว และความ
อดทนของระบบหายใจ การฝึกท่ีมีหลากหลายกิจกรรมสามารถจดักิจกรรม ตามวตัถุประสงค์ของ
การฝึก เพื่อใหเ้กิดการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามตอ้งการท าให้เกิดความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ 
ท้าทาย  เพลิดเพลิน  มีเวลาพักขณะฝึก  ไม่หนักเกินไปส าหรับนักเรียน ท าให้เกิดผลดีต่อการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามตอ้งการ การวา่ยน ้าเป็นกิจกรรม อยา่งหน่ึง ท่ีจดักิจกรรมส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางพลศึกษาของนกัเรียนไปในทางท่ีดีข้ึน เพราะขณะท่ีนกัเรียนว่ายน ้ านั้นนกัเรียนได้
รู้จกั เกิดความรู้ เจตคติท่ีดี ทกัษะในการเคล่ือนไหว สมรรถภาพทางกาย และพฒันาการทางสังคม
ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตอบสนองความใคร่รู้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากน้ี การเล่น ยงัท าให้เด็กเกิดความรู้สึกเป็นอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลินและพร้อมท่ีจะ
กระท ากิจกรรมนั้นๆ  ดงันั้น เพื่อให้การสอนของครูเป็นท่ีสนใจและเกิดคุณค่าทางการศึกษายิ่งข้ึน 
จึงไดน้ าการวา่ยน ้ า  มาการจดัประสบการณ์ และส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ 
และสติปัญญาของนกัเรียนในทุกระดบัชั้น  อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

เจริญ  กระบวนรัตน์ (2545:23) ได้กล่าวไว้ว่า การออกก าลังกายท่ีดีมีคุณค่าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายอยา่งแทจ้ริง ผูอ้อกก าลงักายควรเลือกรูปแบบและกิจกรรมการออก
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ก าลังกายให้ครอบคลุมองค์รวมของสุขภาพ  อันได้แก่ (1) การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพความแขง็แรงอดทนของหวัใจและปอด (Cardio  Respiratory  Endurance) (2)  การออก
ก าลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือ (Muscular  Strength  and  
Endurance) เหตุผลส าคญัของการออกก าลงักายประเภทน้ีเพื่อพฒันาโครงสร้างร่างกาย  กลา้มเน้ือ  
และรูปร่างทรวดทรงให้แข็งแรงกระชับได้สัดส่วนสวยงาม น าไปสู่สุขภาพ ความมัน่ใจ และ
บุคลิกภาพท่ีดี ในวยัเด็กการออกก าลงักายประเภทน้ีจะช่วยกระตุน้และพฒันาการเจริญเติบโตของ
กลา้มเน้ือและกระดูก  

การว่ายน ้ า เป็นกิจกรรมท่ีได้รับการยอมรับจากนักวิชาชีพด้านสุขภาพ และด้าน
สมรรถภาพว่าเป็นกิจกรรมท่ีเกือบจะสมบูรณ์แบบในการพฒันาสมรรถภาพ แบบแอโรบิก ความ
อ่อนตวั  ความแข็งแรง  การกระชับกลา้มเน้ือ และการประสานสัมพนัธ์ ดงัท่ี ศิริกุล เจริญสวสัดิ
(2548)กล่าววา่การวา่ยน ้า เป็นกิจกรรมส าหรับการออกก าลงักายท่ีดีกิจกรรมหน่ึงเพราะเป็นกิจกรรม
ท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายของการออกก าลงักาย เป็นการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือทั้งหมดของ
ร่างกายเป็นระยะเวลายาวนานในน ้า จะท าให้ระบบไหลเวยีนโลหิตกบัระบบหายใจมีประสิทธิภาพ
ในการท างานไดดี้ยิง่ข้ึน กล่าวคือ จะท าใหห้วัใจใหญ่ข้ึน เป็นผลท าใหก้ารสูบฉีดโลหิตดีข้ึน ความจุ
ปอดมีมากข้ึน ท าให้กลา้มเน้ือ ท่ีอยู่ระหว่างกระดูกซ่ีโครงกบักระบงัลมแข็งแรงข้ึน การหายใจมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นผลท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ซ่ึง สอดคลอ้งกบัเทเวศร์ พิริยะพฤนท์ 
(2534: 6) กล่าววา่ กีฬาวา่ยน ้า วา่เป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมกนัอยา่งแพร่หลายอยา่งยิง่ มีการแข่งขนั
ทุกระดบั ตั้งแต่เยาวชน จนถึงโอลิมปิค ยงัเป็นท่ีนิยมของประชาชนทัว่ไป ซ่ึงใชกี้ฬาวา่ยน ้า เป็นส่ือ
การออกก าลงักาย มีประโยชน์ต่อมนุษยอ์ยา่งมาก เพราะสามารถพฒันาร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 
และส่งเสริมบุคลิกภาพให้มีความว่องไว กระฉับกระเฉง ว่าเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมกนัอย่าง
แพร่หลายอยา่งยิง่  

นกัจิตวิทยาใชค้  าวา่ “พฤติกรรม” เป็นส่ือระบุถึงการกระท าอนัเน่ืองมาจากการกระตุน้ 
หรือถูกจูงใจจากส่ิงเร้าต่างๆ ซ่ึงเม่ือศึกษาให้ละเอียดแลว้ การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเราได้เห็น
หรือได้สัมผสัรับรู้นั้น ส่วนหน่ึงของการกระท าเป็นการกลัน่กรอง ตกแต่งและตั้งใจท่ีจะท าให้
เกิดข้ึน มีพฤติกรรมอยู่มากทีเดียวท่ีแมจ้ะท าดว้ยสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายเดียวกนั แต่ลกัษณะท่าที
กริยาอาจจะแตกต่างกนัไป เม่ือเปล่ียนบุคคล เปล่ียนเวลา หรือเปล่ียนสถานท่ีและสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็นเพราะการกระท าในแต่ละคร้ังแต่ละคราว (เม่ืออยูใ่นสภาพ
ร่างกายท่ีเป็นปกติ) จะตอ้งผ่านกระบวนการคิดและการตดัสินใจ อนัประกอบด้วยอารมณ์และ
ความรู้สึกของผูก้ระท าพฤติกรรมนั้นๆ  จึงท าให้พฤติกรรมของแต่ละคนและพฤติกรรมแต่ละคราว
เปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนไปตามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ  สุรางค ์โคว้ตระกูล (2553)กระบวนการ
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เกิดพฤติกรรมเม่ือบุคคลกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมา การแสดงออกเช่นนั้นได ้ยอ่มตอ้งอาศยัขั้นตอน
ของการเกิดอย่างเป็นกระบวนการมาก่อนทั้งส้ิน และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดน้ี                 
เราอาจแยกออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดอี้กอยา่งนอ้ย 3 กระบวนการ ซ่ึง สุรพล พะยอมแยม้ (2545) 
กล่าวถึงคือ กระบวนการรับรู้ (perception process) กระบวนการคิดและเขา้ใจ (cognition process) 
กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process) สอดคลอ้งกบั สมพร สุทศันีย ์(2544) กล่าวถึง 
การปรับพฤติกรรมเป็นวิชาการสาขาหน่ึงของการบ าบดัทางจิต (Psychotherapy) ท่ีเน้นเฉพาะ
พฤติกรรมท่ีสังเกตได ้การปรับพฤติกรรมเป็นวิธีการน าเอาหลกัการเรียนรู้และหลักพฤติกรรมท่ีได้
จากการทดลองมาใชเ้ปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 
และเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาให้ถาวรข้ึน แนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีคือ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนองหรือ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือความประพฤติของ
บุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีน ามาปรับพฤติกรรมท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีมี 3 ประเภท คือ ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบคลาสสิก ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขการกระท า และทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 

กีฬาวา่ยน ้ าส าหรับนกัเรียน น่าเป็นแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส าหรับแกปั้ญหาการท่ีเด็ก
นกัเรียนไม่กลา้วา่ยน ้า กลวัน ้า 

ในการจดัการเรียนการสอนครูจะตอ้งให้ความส าคญักบัผูเ้รียน ค านึงถึงความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและพยายามสอนโดยใหน้กัเรียนมีส่วนในการแกปั้ญหาต่างๆ  และไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั
ในการเรียนการสอน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุดและมีการสนบัสนุนใหมี้การช่วยเหลือกนัในในดา้นการใน
ชั้นเรียน โดยท่ีเด็กเก่งสามารถช่วยเหลือเด็กอ่อน มีความสามคัคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจกนั                   
(สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2553) ซ่ึงการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า เรียกวา่ 
การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ( Peer tutoring) 

การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน( Peer tutoring) เป็นการสอนท่ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดท่ี
เก่ียวกบัการกระจายบทบาทในการสอนซ่ึง Rom (1982) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัวิธีให้เพื่อนช่วยสอน
ว่า เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสอนกนัเอง วิธีสอนดงักล่าวมีรากฐานมาจากแนวคิดและ
ทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ ซ่ึงการให้นกัเรียนมาสอนนั้นสามารถท าได ้2 แบบ
คือ 

1. ให้นกัเรียนรุ่นเดียวกนั หรือเพื่อนร่วมชั้นท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนัเป็นนกัเรียนผูส้อน 
(Same-Age Tutoring) 
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2. ให้นักเรียนรุ่นพี่หรืออยู่ในระดับชั้ นท่ีสูงกว่าเป็นนักเรียนผู ้สอน (Cooke-Age 
Tutoring) 

Heron and cook (1982 ) กล่าววา่ ในการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ครูจะตอ้งเขา้ใจเทคนิค
และวิธีการในการสอนเป็นอย่างดี การด าเนินการสอนต้องเป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งการจดั
อัตราส่วนระหว่างนักเรียนผู ้เรียนกับนักเรียนผู ้สอนอย่างเหมาะสมและมีการบันทึกผลการ
ปฏิบติังานของนกัเรียน โดยครูจะตอ้งเป็นผูค้วบคุมดูแลในการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ไม่มอบ
ภาระการสอนให้เป็นของนกัเรียนผูส้อนเพียงอยา่งเดียว เพื่อท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่มีขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุด  

ดังนั้ น ผู ้วิจ ัย จึงสนใจท่ีจะปรับพฤติกรรมท่ีไม่กล้าว่ายน ้ าของนักเ รียน ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โดยจดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน เพื่อเป็นการปรับ
พฤติกรรมให้เด็กกลา้วา่ยน ้ า ลดพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไม่กลา้ลงน ้ า ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนสามารถ
พฒันาตนเองส าหรับการวา่ยน ้าเบ้ืองตน้และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอี้กดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปรับพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไม่กลา้ว่ายน ้ าโดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย

เพื่อน         
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไม่กลา้ว่ายน ้ าโดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย

เพื่อน 
 

3. สมมติฐานงานวจิัย 
หลงัการการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ฝึกนักเรียนท่ีไม่กลา้ว่ายน ้ า  สามารถว่ายน ้ า  

กลา้วา่ยน ้าได ้
 

4. ขอบเขตการวจิัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน

อนุบาลเพชรบุรีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ านวน  220  คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
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กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ของโรงเรียนอนุ
บาลเพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จ  านวน 10 คน โดย
วธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นนกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ยน ้า 

4.2 ตัวแปรทีศึ่กษา 
1. ตวัแปรอิสระ(Independent Variable) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน        
2. ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแ้ก่  ความสามารถของนกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ย

น ้า สามารถวา่ยน ้าได ้และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ยน ้า   
                

5.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
5.1 แผนการจดัการเรียนรู้ วชิาวา่ยน ้า โดยเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
5.2 แบบประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน 
5.3 แบบสัมภาษณ์ผูป้กครองของนกัเรียน 
5.4 แบบทดสอบความสามารถของนกัเรียน 
5.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  
 

6.  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558  กบันกัเรียนประถมศึกษา

ปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีจ านวน 10  คน ตามขั้นตอน   ดงัน้ี 
4.1  ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน 

 ขั้นท่ี 1 คดัเลือกนกัเรียนท่ีวา่ยน ้าเก่งในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 จ  านวน  20 คน
ท าหนา้ท่ีเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนและ เป็นครูผูส้อน 

ขั้นท่ี 2 ครูผูส้อนอบรมนักเรียนจ านวน 20 คน โดยให้ความรู้ความเขา้ใจให้กบั
นกัเรียนท่ีเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนและ เป็นครูผูส้อน 

 ขั้นท่ี 3 ใหน้กัเรียนท่ีคดัเลือกมาจ านวน 20 คน ปฏิบติัการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
เป็นครูผูส้อน โดยนกัเรียนท่ีไม่กลา้ว่ายน ้ า 1 คนต่อนกัเรียนท่ีปฏิบติัการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
เป็นครูผูส้อน  2 คน  

 ขั้นท่ี4 ครูผูส้อนอธิบายและท าความเขา้ใจถึงวธีิการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กบั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่กลา้วา่ยน ้า จ  านวน 10 คน 

 ขั้นท่ี 5 ครูผูส้อนประเมินการปฏิบติัการสอนของนกัเรียนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเพื่อนช่วย
เพื่อน และนกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ยน ้า 
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ขั้นท่ี 6 ครูผูส้อนสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ของนกัเรียนทั้ง 2 ฝ่าย 
ขั้นท่ี 7 สรุปผลการปฏิบติัการ 
 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
7.1  น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
7.2  แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
7.3  สรุปและอภิปรายผลโดยใชต้ารางและการบรรยายตาราง 
 

8.  สรุปผลการวจิัย 
ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
1. นกัเรียนไม่กลา้วา่ยน ้า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถปรับพฤติกรรม ท่ีไม่กลา้วา่ยน ้า 

พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการกลา้ท่ีจะว่ายน ้ า ผ่านคิดเป็นร้อยละ 100 และมีนกัเรียนผ่าน
เกณฑท์ั้งหมดมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.33 -100 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ยน ้า โดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีท่ีไม่กลา้วา่ยน ้า จ  านวน 10 คน 
มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( x =3.47, S.D. = 0.63) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดโดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่าสุด คือ ขอ้8) นกัเรียนช่วยกนัปฏิบติักิจกรรมจนบรรลุเป้าหมาย 
( x =3.70, S.D. = 0.48) ข้อ 2)นักเรียนได้ผลัดเปล่ียนความคิดกับเพื่อนและผูส้อน และข้อ 10)
นกัเรียนได้ร่วมมือกนัท ากิจกรรมดว้ยความสัมพนัธ์อนัดี( x =0.60, S.D.=0.52) ขอ้ 1) นกัเรียนได้
ส่ือสารขอ้มูลชดัเจนระหวา่งกนัขณะท ากิจกรรม และขอ้ 9) นกั เรียนช่วยกนัแกปั้ญหาขณะปฏิบติั
กิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ ( x =3.50, S.D.=0.71) ข้อ 3) นักเรียนได้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ขอ้ 4) นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลกัการ ขอ้ 5) นักเรียนยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนอยา่งมีเหตุผล ขอ้ 6) ท าใหน้กัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง และข้อ 
7) นกัเรียนร่วมกนัคิดและวางแผนการจดักิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์( x =3.40, S.D.=0.70) ตามล าดบั 

 

9. อภิปรายผลการวจิัย  
การวิจยัเร่ืองการปรับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่กลา้ว่ายน ้ า โดยการเรียนรู้แบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

233



9 

1. นกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ยน ้ า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถปรับพฤติกรรม ท่ีไม่กลา้วา่ย
น ้ า พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการกลา้ท่ีจะวา่ยน ้ า ผา่นคิดเป็นร้อยละ 100และมีนกัเรียนผา่น
เกณฑท์ั้งหมดมี คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.33 -100 จะเห็นไดว้า่ 

จากการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ยน ้ า นกัเรียนมีความคิดเห็นดงัน้ี นกัเรียนมีการท า
กิจกรรมร่วมกนั ในทุกๆ กิจกรรม นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั คอยช่วยเหลือดูแล 
อธิบายและสาธิต ขั้นตอนการวา่ยน ้ าร่วมกนั นกัเรียนกลา้ซกัถามเม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้ สงสัยใน
การปฏิบติักิจกรรมการวา่ยน ้ า นกัเรียนมีความสุขสนุกสนานกบัการเรียนดีเกิดความสนิทสนม และ
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งเพื่อนและครูผูส้อนดว้ยจนท าให้นกัเรียนท่ีไม่กลา้ว่ายน ้ า 
เพราะกลวัจมน ้ า จนสามารถว่ายน ้ าได้ และสัมภาษณ์ผูป้กครอง สาเหตุท่ีนักเรียนไม่กล้าลงน ้ า 
เพราะนกัเรียนกลวัการจมน ้ า ครูผูส้อนให้ความเห็นวา่ นกัเรียนไม่กลา้วา่ยน ้ า มีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบั
การว่ายน ้ ามากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Maheady (1994, p. 269-289) กล่าวว่า การสอนโดยเพื่อนต่าง
ระดบัชั้น (Cross-Age Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจบัคู่ระหวา่งผูเ้รียนท่ีมี ระดบัอายุแตกต่างกนั 
โดยให้ผูเ้รียนท่ีอยู่ในระดบัชั้นสูงกว่า หรือผูเ้รียนท่ีมีอายุมากกว่าซ่ึงอยู่ภายใตก้ารดูแลและ ความ
ควบคุมของครูผูส้อน เป็นผูรั้บผดิชอบ ช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน Miller, Barbetta and 
Heron (อ้างใน ประนอม ดอนแก้ว.  2550, หน้า 14) ได้กล่าวถึงการสอนโดยเพื่อนร่วมชั้ น 
(Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทั้งสองคนท่ีจบัคู่กนั มีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียนทั้งสองสลบับทบาทเป็นทั้งนกัเรียน ผูส้อนท่ีคอยถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นกัเรียนผูเ้รียน และนกัเรียน ผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการสอน สรุปไดว้า่การเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนท าใหเ้ห็นบทบาทหนา้ท่ีของครู ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยครูได้
เปล่ียนหนา้ท่ีจากผูส้อนมาเป็นผูก้  ากบัการสอน โดยอาศยันกัเรียน ผูส้อนฝึกให้กบั นกัเรียนผูเ้รียน
เม่ือนกัเรียนผูส้อนเกิดความช านาญในการสอนเพิ่มมากข้ึนแลว้ ครูจะลดบทบาทในการควบคุมดูแล
นักเรียนผูส้อนจะมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของเพื่อน พฤติกรรมจะเปล่ียน
เง่ือนไขสภาพแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปจะเปล่ียนพฤติกรรมดว้ย เช่น จากตวัอย่าง
ขา้งตน้ บุคคลจะเปล่ียนรายการทีวี (ส่ิงแวดลอ้ม) ตามความชอบ เม่ือ ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนก็จะท าให้
พฤติกรรมเปล่ียนไปดว้ยการอธิบายปัจจยั 3 ดา้น ซ่ึงเป็นตวัก าหนดซ่ึงกนัและกนัแต่ละตวัมีอิทธิพล
ไม่เท่ากนั และอาจจะเกิดข้ึนไม่พร้อมกนั ก 

จากความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีสอนนักเรียนไม่กล้าว่ายน ้ า นักเรียน
จ านวน 10 คน พบว่า โดยภาพรวมของความพึงพอใจท่ีนักเรียนเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในระดบัมาก
(ค่าเฉล่ีย=4.50,S.D. =0.04 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยคือเพื่อน
ช่วยเพื่อนมีขั้นตอนการสอนและเพื่อน ช่วยเพื่อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซกัถาม (ค่าเฉล่ีย=4.70,S.D. 
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=0.48) เพื่อนช่วยเพื่อนใช้โฟมเพื่อช่วยการเรียน (ค่าเฉล่ีย=4.40,S.D. =0.52) เพื่อนช่วยเพื่อนให้
ความรู้ ละเอียด และชดัเจน(ค่าเฉล่ีย=4.20,S.D. =0.42 )  

จากแบบส ารวจแสดงความคิดเห็น พบว่า ความสามารถพิเศษของบุตรส่วนใหญ่
เก่ียวกบั คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 60,60กิจกรรมท่ีบุตรสนใจส่วนใหญ่เก่ียวกบั 
ภาษาองักฤษและ คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60,60 ดงันั้นขอ้คิดเห็นเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่  สาเหตุ
ท่ีเด็กไม่กลา้ลงน ้า อาจจะเป็นเพราะ สนใจทางวชิาการมากกวา่ กีฬาและสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ 
อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552) การศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 พบว่าพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐาน 8 ประการ ของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 92.91 สูงกวา่ เกณฑ์ก าหนดท่ีตั้งไวคื้อ ร้อยละ 
80 และนวกานต ์ค าเรียง (2555) ศึกษาวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการใช้ โปรแกรม Microsoft Office 
Excel 2007 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน พบวา่ 
จากการใชเ้ทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทา ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการ ใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Office Excel 2007ได้ดีและรวดเร็วข้ึนโดยคิดค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนได้3.56 
ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนได้ 6.68คิดค่าความก้าวหน้า จากผลการท าแบบทดสอบได้ 3.11 
คะแนน  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไม่กลา้วา่ยน ้า โดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีท่ีไม่กลา้วา่ยน ้ า จ  านวน 10 คน 
มีความพึงพอใจต่อ การจดักิจกรรมโดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงมาสโลว ์(Maslow.1970:69-80) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการ (Hierarchy of 
Needs) วา่มนุษยเ์รามีความตอ้งการอยูเ่สมอไม่มีท่ีส้ินสุดเม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองหรือ
พึงพอใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ความตอ้งการส่ิงอ่ืนๆ  ก็จะเกิดข้ึนมาอีก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิ
วาณา พนัธุรัตน์(2549) ศึกษาการปรับพฤติกรรมภาวะไม่อยู่น่ิงและสมาธิสั้นของเด็กออทิสติกใน
ห้องเรียนเรียนร่วม โดยใช้เทคนิค เพื่อนสอนเพื่อน โรงเรียนวดัช่างเค่ียน พบว่า กรณีศึกษามี
พฤติกรรมการวิง่ออกนอกแถวขณะร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติลดลงหลงัใชเ้ทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน 
และนภดล ค าเรียง (2549) ศึกษาวจิยัเร่ืองการพฒันา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชว้ธีิการเรียนการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนบา้นอู่ทองอ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรีพบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกคนและกิจกรรม
กลุ่มทา ให้เกิดบรรยากาศท่ีดี และในทางทฤษฏีการเรียนรู้ของ ธอร์นได คือ กระบวนการท่ี
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมความคิดคนสามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยนิ การสัมผสั การอ่าน เด็กๆ  จะ
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เรียนรู้ดว้ยการเรียนในห้อง ซกัถาม ผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาเพื่อเอ้ืออ านวยต่อ
การ เรียนรู้ในรูปแบบใดก็ไดใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ สุรางค ์โคว้ตระ
กูล (2545) กล่าวว่า คนเรามีปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบ ๆ  ตวัเราอยู่เสมอ การ
เรียนรู้เกิดจาก ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อ
กันและกัน พฤติกรรมของคนเรา ส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational 
Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) แนวคิด และกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
เร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus) กบั พฤติกรรมการตอบสนอง (Response) 
โดยใหผู้เ้รียนไดแ้สดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลาย ๆ  รูปแบบ ส่ิงส าคญัในการเรียนรู้คือ การ
ให้การเสริมแรง (Reinforcement) เพราะจะท าให้การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับพฤติกรรม
ตอบสนองการประยกุตใ์ชใ้นการปรับพฤติกรรมจากการมีปฏิสัมพนัธ์ ของผูเ้รียน กล่าวโดยสรุปได้
ว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญั มากในการด าเนินชีวิตซ่ึงกว่า คนเราจะเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีและแสดงออกทางการกระท านั้ นจะต้องผ่านขั้นตอนและองค์ประกอบหลายอย่าง 
รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบั บุคคลหลายฝ่าย ไดแ้ก่บทบาทของครูผูป้กครอง และตวัผูเ้รียนอีกดว้ย  

 

10. ข้อเสนอแนะ  
10.1 ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ 

1. ครูประจา วิชาควรศึกษาวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยสอนอย่างละเอียดและจดั
อบรมใหน้กัเรียน หรือครูท่ีน าวธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน ก่อนน าไปใชจ้ริง  

2. ใหค้วามรู้ผูป้กครองก่อนน าวธีิการสอนไปใช ้ 
10.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

1. ครูควรน าวธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไปใชค้วบคู่กบัวธีิการสอนแบบอ่ืนๆ   
2. ควรศึกษาปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีส่งผลต่อการกลวัวา่ยน ้า 
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