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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

ต่อการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนโรงเรียนบ้านบ่อพระ ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 35 คน ซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอน 2) แบบทดสอบความสามารถการอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษ 3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

paired t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ท  าหน้าที่เป็นเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 11 คน มีคะแนนไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนที่เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 24 คนมี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 75 และนักเรียนมีความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนมีค่า 

(Mean = 3.37, S.D. = 0.80) และหลังเรียนมีค่า (Mean = 7.37, S.D. = 1.37) เมื่ อทดสอบด้วยสถิติ 

paired t-test นักเรียนมีความรู้ภาษาองักฤษหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.5 (t 19.51, 

sig 0.00) 2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือน (Mean = 2.55, S.D.= 0.60) 

 

ค าส าคญั : ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาองักฤษ,การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน,นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

การพัฒนาประเทศที่ส าคัญที่สุด คือการพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ มีความรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกซ่ึงการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญของการพัฒนาคนให้

มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในการแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงมีความจ าเป็นอย่าง

ย่ิงที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายดังกล่าวน้ันต้องให้การศึกษาที่หลากหลาย ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระทานแก่คณะครูและนักเรียนว่า “...การศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญ

ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคม และบ้านเมืองใดให้

การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกนัทุกๆ ด้าน สงัคมและบ้านเมืองน้ันกจ็ะมีพลเมืองที่

มีคุณภาพซ่ึงสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด” (ส านัก

คณะกรรมการข้าราชการครู 2544:4) 

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซ่ึงทรงพระราชทานเกี่ยวกับ

การศึกษาไว้ แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนถึงความส าคัญของการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาด้านองค์

ความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ถ้าบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพแก่

เยาวชน สงัคมและบ้านเมืองน้ันกจ็ะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซ่ึงสามารถธ ารงความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไว้

ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดการให้อย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ได้

ก าหนดการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ผลิตและพัฒนาคน ก าลังการวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขังของประเทศ การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย และการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศึกษา การจัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

การศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ

ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สดุ การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ

เตม็ศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2549: 9) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเตม็ศักยภาพเพ่ือให้ผู้เรียนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้และแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองเตม็ศักยภาพสอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล  

กระทรวงศึกษาธกิารได้ตระหนักถึงความส าคัญน้ีจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นใน

โรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน

ได้ฝึกฝนทกัษะต่างๆทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือให้สามารถน าทกัษะเหล่าน้ีไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะการเรียนการ
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สอนส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษเน้นการอ่าน แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือไม่มีความกล้าที่จะ

อ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะกลัวอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องจึงไม่กล้าอ่านออกเสียงจนท าให้ไม่

สามารถอ่านออกเสียงค าศัพทน้ั์นๆได้และน าไปสู่การออกเสียงค าศัพทท์ี่ไม่ถูกต้องในที่สดุ ดังน้ันผู้สอนจึงควร

น ารูปแบบการสอนที่มีความหลากหลายมาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและไม่กลัวที่จะอ่าน

ออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษ หน่ึงในน้ันคือการใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกดิรูปแบบที่

หลากหลายในการเรียนการสอนและเพ่ือการออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษที่ดีของนักเรียน 

ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน

และพยายามสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนในการแก้ปัญหาต่างๆ และได้ท ากิจกรรมร่วมกันในการเรียนการสอน 

ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก

ที่สุดและมีการสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือกันในในด้านการในช้ันเรียน โดยที่เดก็เก่งสามารถช่วยเหลือเดก็

อ่อน มีความสามัคคี รักกัน และเหน็อกเหน็ใจกัน (สุรางค์ โค้ว ตระกูล, 2545) ซ่ึงการเรียนการสอนที่ให้

นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า เรียกว่า การสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน (Peer tutoring) 

การสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน(Peer tutoring) เป็นการสอนที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับการ

กระจายบทบาทในการสอนซ่ึง Rom (1982) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีให้เพ่ือนช่วยสอนว่า เป็นการสอนที่

ส่งเสริมให้นักเรียนสอนกนัเอง วิธีสอนดังกล่าวมีรากฐานมาจากแนวคิดและทศันคติเกี่ยวกับเร่ืองกระบวนการ

กลุ่มสัมพันธ์ ซ่ึงการให้นักเรียนมาสอนน้ันสามารถท าได้ 2 แบบคือ 1)ให้นักเรียนรุ่นเดียวกัน หรือเพ่ือนร่วม

ช้ันที่อยู่ในระดับเดียวกันเป็นนักเรียนผู้สอน (Same-Age Tutoring) 2)ให้นักเรียนรุ่นพ่ีหรืออยู่ในระดับช้ันที่

สงูกว่าเป็นนักเรียนผู้สอน (Cooke-Age Tutoring) 

จากงานวิจัยสนับสนุนเร่ืองการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนได้แก่ จันทร์เพ็ญ บ ารุง (2547) ได้

ศึกษาการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่านักเรียนสามารถพูดโต้ตอบโดย

ใช้ประโยคและออกเสยีงได้ถูกต้องเป็นบางประโยคตามสถานการณ์ นักเรียนผู้น ามีความม่ันใจพร้อมช่วยเพ่ือน

มากขึ้น นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานในการร่วมกจิกรรม เรียบเรียงเน้ือหาในการพูดเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย พิมพร แสงแก้ว (2555)การพัฒนาชุดกจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

เร่ือง Klonglan District ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่าน

ภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ บุษยากร ซ้ายขวา (2557) การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer–assisted Learning) เพ่ือพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชนเผ่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียด้าน ทกัษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนเทา่กบั 3.22 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.35 และยังสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้คือ ร้อยละ 60 ความสามารถ

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีคะแนนเฉล่ีย สูงกว่าเท่ากับร้อยละ 12.39 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว้  

Heron and cook (1982) กล่าวว่าการสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน ครูจะต้องเข้าใจเทคนิคและวิธีการ

ในการสอนเป็นอย่างดี การด าเนินการสอนต้องเป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งการจัดอัตราส่วนระหว่างนักเรียน

ผู้เรียนกับนักเรียนผู้สอนอย่างเหมาะสมและมีการบันทกึผลการปฏบัิติงานของนักเรียน โดยครูจะต้องเป็น  ผู้

ควบคุมดูแลในการสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน ไม่มอบภาระการสอนให้เป็นของนักเรียนผู้สอนเพียงอย่างเดียว 

เพ่ือท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและไม่มีข้อบกพร่องน้อยที่สดุ  

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงเหน็ว่าการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันตวรรณ จะช่วยท าให้การอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้นักเรียนที่เรียนเก่งกว่าช่วยเพ่ือนนักเรียนที่อ่อนกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษและอาจสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ดีย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือน 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย

การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันตวรรณ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 

ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 110 คน 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนกนัตวรรณ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 35 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นห้องที่นักเรียนมีคะแนน

อยู่ในระดับปานกลาง 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอสิระ ได้แก่ การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านออกเสยีงค าศัพท ์ 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ขอบเขตของเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4-6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง สตัว์ป่า (Wild Animals) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง เมืองและอวกาศ (City and Space) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง กฬีา (Sports Day) 

ระยะเวลาในการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 ช่ัวโมง  

  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. แผนการสอนการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 

3 หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยชุดค าศัพทภ์าษาองักฤษ จ านวน 12 ชุด ชุดละ 10 ค า ได้แก่เร่ือง สตัว์ป่า 

อวกาศ และกฬีา 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถการออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษก่อนเรียนและหลังเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบอ่านออกเสยีงภาษาอังกฤษ 4 ชุด ชุดละ 10 ค า 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกนัตวรรณ 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแก่นักเรียน 

2. ทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนจ านวน 1 ชุด จ านวน 

10 ค า 

3. แบ่งนักเรียนจ านวน 11 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คนโดยคละความสามารถจากคะแนนสอบ

ภาษาองักฤษในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

4. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองสตัว์ป่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง

เมืองและอวกาศ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ืองกีฬา ทั้งหมด 15 คาบเรียน ก่อนจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษ หน่วยละ 1 ชุด 

ชุดละ 10 ค า ก่อนเรียน (pretest) เร่ิมกิจกรรมและทดสอบเพ่ือเกบ็คะแนนความสามารถในแต่ละชุด เมื่อท า

กิจกรรมเรียบร้อยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูท าการทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน (posttest) ซ่ึงเป็นชุด

เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน  

5. เมื่อสิ้นสุดผู้สอนแจกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษ

โดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

6. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

7. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ตารางการพรรณนา 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. วิเคราะห์การ อ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยใช้ ค่า

ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างความสามารถในการเรียน การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย

การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (t-test dependent sample) ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
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ผลการวิจยั 

1. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็นนักเรียนที่ท  าหน้าที่เป็นเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 11 คน พบว่า

นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑจ์ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 24 คน พบว่านักเรียนมีคะแนน

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑจ์ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 75  

3. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 พบว่านักเรียนมีความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาองักฤษ 

ก่อนเรียนมีค่า (Mean = 3.37, S.D. = 0.80) และหลังเรียนมีค่า (Mean = 7.37, S.D. = 1.37) เมื่อทดสอบ

ด้วยสถิติ paired t-test นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.5 

(t 19.51, sig 0.00) 

4. ระดับความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภาพรวมโดยเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(Mean = 2.55, S.D.= 0.60) เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยตามล าดับดังน้ี ระดับความพึงพอใจด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 2.57, S.D. = 0.60) ด้านผู้เรียน(Mean = 2.53, S.D. = 0.59) และด้าน

ผู้สอน (Mean = 2.52, S.D. = 0.69) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

1. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็นนักเรียนที่ท  าหน้าที่เป็นเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 11 คน พบว่า

นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพราะเป็นนักเรียนที่

ได้รับการคัดมากจากระดับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ถ้าพิจารณาในแต่ละคร้ังที่ทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน

ค่อนข้างสงูส าหรับนักเรียนบางคนเมื่อทดสอบหลังเรียนแล้วทุกคนมีคะแนนสูงขึ้นอาจเน่ืองจากนักเรียนจ านวน 

11 คนได้รับการฝึกฝนจากครูและตนเองกน็ าความรู้จากครูไปฝึกเพ่ือนจึงท าให้เกิดการพัฒนาในตนเองมาก

ขึ้น 

 2. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 24 คน พบว่านักเรียนมีคะแนน

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑจ์ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 75 นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 มีจ านวนน้อย เน่ืองจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 
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6 เป็นค าศัพทเ์กี่ยวกับกีฬาซ่ึงเป็นค าศัพทท์ี่ยากและมีจ านวนพยางค์ยาว 3-4 พยางค์ ท าให้นักเรียนอ่านออก

เสียงไม่ถูกต้องตามการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เป็นค าศัพท์เกี่ยวกับ

อวกาศซ่ึงเป็นค าศัพท์ที่ นักเรียนไม่เคยเรียนมาก่อนท าให้นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาองักฤษได้ การทดสอบน้ีทดสอบค าละ 10 คะแนน จ านวน 10 ค า ใช้เกณฑก์ารอ่านออกออกเสียงตามที่

ก าหนดไว้ แต่อย่างไรกด็ี นักเรียนส่วนใหญ่กม็ีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการ

เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่จ านวน 3 คร้ัง หลังเรียน

มีคะแนนเพ่ิมขึ้นทั้งหมด ซ่ึง พิกุล ภมูิแสน.(2539, น.28; อ้างอิงจาก Hurley, 1972, p.604 - A) กล่าวว่า 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นแนวคิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น

การกระจายบทบาทการสอนของครูไปสู่นักเรียน นับว่าเป็นกิจกรรมการเรียน การสอนที่ยึดเดก็นักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (อ้างใน ประนอม ดอนแก้ว, 2550, น. 12) กล่าวว่า กลวิธีการ

เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีการสอนวิธีหน่ึงที่สบืทอดเจตนารมณ์ของปรัญชาการศึกษาที่ว่า learning by 

doing ตามแนวทฤษฎีของ John Dewey โดยเน้นการให้นักเรียนมีการรวมกลุ่มเพ่ือการท างานร่วมกัน มุ่งให้

ผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธิ์อยู่ในเกณฑต์ ่าได้รับประโยชน์จากเพ่ือนนักเรียนที่เก่งกว่าหรือมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่

ในเกณฑส์งู Thomas (อ้างใน ประนอม ดอนแก้ว, 2550) กล่าวว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน

ที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าและได้รับการฝึกฝน รวมทั้งอยู่ภายใต้ความควบคุมจากครูผู้สอน

ช่วยเหลือผู้เรียนคนอื่นในการเรียน โดยเป็นผู้เรียนที่อยู่ระดับช้ันเดียวกัน และ Kohn and Vajda (1975, pp. 

379-390) ได้กล่าวสนับสนุนว่า วิธีเรียนรู้แบบใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นวิธีเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท า

กิจกรรม การเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อยโดยร่วมกันท ากิจกรรมทุกทักษะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ช่วยเหลือกัน และมีปฏสิัมพันธ์กัน ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือเจรจาหาความหมายด้วยตนเอง ครูเป็นเพียง

ผู้ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและช่วยจดกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยให้ผู้เรียน

รับผิดชอบ กระบวนการเรียนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนานนท ์เช้ือนิลพิพัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง

การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่กล้าว่ายน ้าโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ผลการวิจัยพบว่า 1)

นักเรียนไม่กล้าว่ายน า้ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถปรับ พฤติกรรมที่ไม่กล้าว่ายน า้มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

93.33 –100) และ นวกานต์ มณีศรี (2555) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft 

Office Excel 2007 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่า

จากการใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทกัษะการใช้โปรแกรม Microsoft 

Office Excel 2007 ได้ดีและรวดเร็วข้ึนโดยคิดค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนได้ 3.56 ค่าเฉล่ียของคะแนน

หลังเรียนได้ 6.68 คิดค่าความก้าวหน้าจากผลการท าแบบทดสอบได้ 3.11 คะแนน 

 3. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 พบว่านักเรียนมีความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาองักฤษ 

ก่อนเรียนมีค่า (Mean 3.37, S.D. 0.80) และหลังเรียนมีค่า (Mean 7.37, S.D. 1.37) เมื่อทดสอบด้วย
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สถิติ paired t-test นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.5 (t= 

19.51, sig 0.00) จะสงัเกตได้ว่า การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถท าให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมข้ึน ต้ังแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซ่ึงก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 44.40 หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 79.14 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 41.06 หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 75.86 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ก่อนเรียนมี

ค่าเฉล่ีย 33.86 หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 62.11 ดังน้ัน นักเรียนทุกคนจึงมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนทุกหน่วยการ

เรียนรู้ถึงแม้ว่าบางคนจะมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑต์ามที่ก  าหนดไว้กต็าม ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าผลของการเรียนรู้โดย

ใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือนท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษซ่ึง Topping 

(อ้างใน ประนอม ดอนแก้ว. 2550) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นการจัดกิจกรรมการ

สอนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้และทกัษะโดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมช้ันที่ได้จากการจับคู่กัน 

โดยผู้เรียนทั้งคู่ช่วยเหลือกันเรียนและได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันโดยอาศัยการกระท า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

เรียน โดยรับบทบาทเป็นนักเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการวางแผน

ข้ันตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการฝึกหัดนักเรียนผู้สอนให้ท าหน้าที่ของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพและ กรมวิชาการ. (2544: 61 - 63) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน หรือ

การให้ผู้เรียนช่วยสอนกันเองน้ี เป็นวิธีการที่ จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันทั้งสอง

ฝ่าย วิธกีารให้ผู้เรียนสอนกนัเองน้ีได้มี การพัฒนาและน ามาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไปตามจุดมุ่งหมาย

และวิธีการของครู โดยมุ่งเน้นเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่ช้าและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต ่า มีปัญหาในด้าน

ความประพฤติและปัญหาด้านอื่นๆ โดยมีความเช่ือว่า วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองน้ี ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไร

ต่างๆได้จากกันและกันและการเรียนรู้แบบน้ีท าให้ผู้ที่เรียนรู้ช้าเกิดการเรียนรู้ได้ เน่ืองจากภาษาที่ใช้ในการ

พูดจาสื่อสารกันน้ัน สามารถสื่อความหมายระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเพ่ือนนักเรียนเป็นวัย 

เดียวกัน ซ่ึงสามารถช่วยในการถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาให้เพ่ือนๆฟังด้วยภาษาและรูปแบบของเขาเอง ก็

จะท าให้นักเรียนเข้าใจในความรู้น้ันได้แจ่มแจ้งมากย่ิงขึ้น ผู้เรียนซ่ึงได้รับฟังจากเพ่ือนกจ็ะได้รับประโยชน์ด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐาน 8 ประการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วย

เพ่ือนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 พิมพร แสงแก้ว (2555)การพัฒนาชุด

กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน เร่ือง Klonglan District ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและ

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่าความสามารถทางการอ่าน

ภาษาองักฤษหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และ บุษยากร ซ้ายขวา (2557) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer–assisted 

Learning) เพ่ือพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชนเผ่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
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6 ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียด้าน ทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 3.22 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.35 และยัง

สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้คือ ร้อยละ 60 ความสามารถทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีคะแนน

เฉล่ีย สงูกว่าเทา่กบัร้อยละ 12.39 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  

 4. ระดับความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภาพรวมโดยเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(Mean = 2.55, S.D.= 0.60) เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยตามล าดับดังน้ี ระดับความพึงพอใจด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 2.57, S.D. = 0.60) ด้านผู้เรียน(Mean = 2.53, S.D. = 0.59) และด้าน

ผู้สอน (Mean = 2.52, S.D. = 0.69) ตามล าดับ เน่ืองจากความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อมาพิจารณา

เป็นรายด้านรายข้อจะเหน็ว่าด้านกจิกรรมการเรียนรู้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ช่วยให้นักเรียนสร้าง

ความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง บรรยากาศท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานส่งเสริมการเรียนรู้

โดยเพ่ือนช่วยเพ่ือน และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระตามล าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพร แสง

แก้ว (2555)การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน เร่ือง Klonglan 

District ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 ที่มีต่อชุดกจิกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ บุษยากร ซ้ายขวา (2557) การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer–assisted Learning) เพ่ือพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชนเผ่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนน

เฉล่ียความพึงพอใจต่อ การเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.26 และชนา

นนท ์เช้ือนิลพิพัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่กล้าว่ายน า้โดยการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีความ พึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมโดยใช้วิธกีารเรียนรู้แบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.47, S.D. = 0.63) 

 

ขอ้คน้พบ 

การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนวิธีการให้ผู้เรียนสอน

กนัเองน้ี ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรต่างๆได้จากกนัและกนัและการเรียนรู้แบบน้ีท าให้ผู้ที่เรียนรู้ช้าเกิดการเรียนรู้ได้ 

เน่ืองจากภาษาที่ใช้ในการพูดจาสื่อสารกันน้ัน สามารถสื่อความหมายระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากเพ่ือนนักเรียนเป็นวัย เดียวกัน ซ่ึงสามารถช่วยในการถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาให้เพ่ือนๆฟังด้วย

ภาษาและรูปแบบของเขาเอง กจ็ะท าให้นักเรียนเข้าใจในความรู้น้ันได้แจ่มแจ้งมากย่ิงขึ้ น ผู้เรียนซ่ึงได้รับฟัง

จากเพ่ือนกจ็ะได้รับประโยชน์ด้วยและเป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง

ได้ด้วย บรรยากาศท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานส่งเสริมการเรียนรู้โดยเพ่ือนช่วยเพ่ือน  และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีเพ่ิมข้ึนอกีด้วย 
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ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

  1. ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนครูผู้สอนควรอธิบายข้ันตอนวิธีการ ให้

นักเรียนที่ท  าหน้าที่สอนเพ่ือนให้เข้าใจก่อน ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กบันักเรียนที่ท  าหน้าที่ช่วยเพ่ือน  

 2. ในการท ากิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก  าหนดไว้ควรยืดหยุ่นเวลาในการท า

กิจกรรมการพูดตามความเหมาะสมของเน้ือหาที่สอน เพ่ือให้นักเรียนไม่เกิดความอึดอัดในการฝึกฝนใน

ระยะเวลาที่จ ากัด การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในระดับประถมศึกษาควรอยู่ระหว่าง 15-30 นาที 

(Bender,2002) 

 3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในขั้นท ากจิกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนไม่ควรให้นักเรียน 

อยู่กลุ่มเดิมตลอด ควรให้นักเรียนได้สับเปล่ียนกลุ่มใหม่เม่ือสอนจบแต่ละช่ัวโมงเพ่ือให้นักเรียนไม่เกิดความ

เบ่ือหน่ายแต่ไม่ควรท าบ่อยๆ ควรดูกิจกรรมทั้งหมดว่ามีทั้งหมดเท่าไรและจึงจัดกลุ่มนักเรียนตามความ

เหมาะสมกบักจิกรรมที่ก  าหนดไว้ 

4) ครูผู้ดูแลรับผิดชอบจะต้องติดตามผลการสอนของเพ่ือนผู้สอนและการเรียนของเพ่ือนผู้เรียนด้วย

ว่าด าเนินการไปในลักษณะใด มีปัญหาหรือไม่ และถ้ามีปัญหาครูจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไข 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนที่เน้นกระบวนการเพ่ือนช่วยเพ่ือนกับ เทคนิคการสอน

รูปแบบอื่นๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หรือปีที่ 6 

เพ่ือเป็นการต่อยอด 
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