
 

 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ได้ก าหนดให้นักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังท่ีก าลังเรียนในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบื้องต้นเป็นวิชาพื้นฐานท่ีส าคัญของงานปฏิบัติในการเรียนอาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาภาคทฤษฏี เนื้อหา
มุ่งเน้นด้านความรู้ให้กับนักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ เช่น รู้หลักการเช่ือม รู้วิธีการใช้เครื่อ งมือ 
อุปกรณ์ในงานเช่ือมและเข้าใจหลักการท างานของเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเช่ือม เป็นต้น ซึ่งแผนกท่ี
เกี่ยวข้องกับสายท่ีเกี่ยวเนื่องกันจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้เพื่อจะได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างท่ีมุ่งเน้นงาน
ปฏิบัติได้จริงเพื่อจะได้ไปใช้ประกอบการเรียนกับวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานเช่ือมและงานโลหะแผ่น เช่น การ
เช่ือม บัดกรีแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็เกี่ยวข้องกับงานเช่ือมโดยตรง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงสามารถให้
นักศึกษาได้ใช้เครื่องเช่ือม 1 คน ต่อ 1 เครื่อง ซึ่งผู้สอนพบว่านักศึกษาจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค่อนข้างมาก โดยท่ีนักศึกษาบางคนสามารถเรียนและท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ในเวลา อันรวดเร็ว แต่ใน
ขณะเดียวกันมีนักศึกษาบางส่วนท่ีใช้เวลามากในการท างานช้ินเดียวกัน ซึ่ง เนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ท่ี
ท างานได้ช้าเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานเช่ือมค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงท าให้นักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้านการ
ปฏิบัติงานเช่ือมช้าเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการรอเพื่อนและหาทางออกโดยการแอบเล่นโทรศัพท์มือถือและ
ขออนุญาตออกไปนอกโรงปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้านการปฏิบัติงานค่อนข้าง น้อยและ
ในขณะเดียวกันยังสามารถพัฒนานักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้านการปฏิบัติงานท่ีสูงกว่าไป พร้อมๆกันด้วย โดยให้
นักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้านการปฏิบัติงานสูงได้พัฒนาพฤติกรรมในการให้ความ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมช้ัน ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นักศึกษาท่ีมีทักษะการปฏิบัติงานเช่ือมสูงเป็นครูสอนให้กับนักศึกษาท่ีมี
ทักษะในการท างานค่อนข้างน้อย โดยใช้วิธีการเรียนแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น น่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนอีกแบบหนึ่งท่ี เหมาะส าหรับนักศึกษาและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนและยังเป็น ทางเลือกหนึ่งท่ีจะน าไปปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เพื่อนช่วยเพื่อน 
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า พบว่ามีนักศึกษาท่ีเรียน
ในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้นมากท่ีสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิด
หาวิธีการท่ีจะน ามาแก้ไขปัญหาในการเรียนดังกล่าวเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา จึงได้น ากิจกรรมการเรียน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพราะการเรียน โดยวิธีดังกล่าวจะช่วยพัฒนาและ
แก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีในช้ันเรียนระหว่างนักศึกษา
รวมท้ังยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองท่ีได้ช่วยเหลือ  ผู้อื่นและช่วยให้บรรยากาศในการเรียนมีความ



 

 

กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้านการเช่ือมสูงจะมีบทบาท
ทางการเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาตนเองด้านอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
  1.2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานท่ีได้เรียนรู้ โดยวิธี
เพื่อนช่วยเพื่อน   
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานท่ีได้เรียนรู้โดย
วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ใน รายวิชางานเช่ือม
และโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
หลังท่ีสอน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเช่ือมและโลหะ  แผ่น
เบื้องต้น เรื่องงานเช่ือมไฟฟ้าของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
สูงขึ้น 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องงาน
เช่ือมไฟฟ้า โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานจ านวน 20 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การเรียนการสอนหน่วยท่ี 5 งานเช่ือมไฟฟ้า วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ตามหลักสูตร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และศึกษาวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร  

 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

  

 



 

 

 ตัวแปรตาม คือ  

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น เรื่อง งานเช่ือมไฟฟ้า 

  2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนใน รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

               ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 1.6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนนของผู้เรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้นซึ่งวัดได้การ

ท าแบบทดสอบก่อนและหลัง 

 1.6.2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คือ การเรียนการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้นท่ีได้จากกา

รท แบบฝึกหัด โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการจับคู่ผู้เรียน ซึ่งแต่ละคู่จะมีทักษะทางด้านการ

ปฏิบัติงานค่อนข้างสูงและน้อยช่วยกันท าใบงานตามท่ีผู้สอนก าหนด ซึ่งจะให้คนท่ีมีทักษะทางด้านการ

ปฏิบัติงานค่อนข้างสูงช่วยแนะน าและสอนวิธีการท างานท่ีถูกต้องให้กับคนท่ีมีทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน

เช่ือมค่อนข้างน้อย 

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.7.1 ท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้นระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานท่ีได้เรียนรู้โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 

 1.7.2 ท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีได้เรียนรู้โดยวิธีเพื่อนช่วย เพื่อน ท่ีได้เรียนรู้

โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 

การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเพื่อน 
ช่วยเพื่อน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเช่ือม
และโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง งานเช่ือม
ไฟฟ้า 

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนโดยวิธี
เพื่อนช่วยเพื่อนใน รายวิชางานเช่ือมและ
โลหะแผ่นเบ้ืองต้น 



 

 

บทท่ี 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง งาน

เช่ือมไฟฟ้า โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่าง

ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 2.1วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น รหัสวิชา 201001-1004 

 2.2 วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning Strategies) 

 2.3 งานเช่ือมไฟฟ้า 

 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1วิชำงำนเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชำ 201001-1004 

 2.1.1 จุดประสงค์รายวิชา  

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการกระบวนการเช่ือมแก๊ส การเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น 

 2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้าและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม 

 3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นรูปโลหะแผ่น รูปทรงเรขาคณิตและใช้เครื่องมืออุปกรณ์โลหะ

แผ่น 

 4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยเป็นระเบียบ สะอาด 

 2.1.2 มาตรฐานรายวิชา 

  1. แสดงความรู้หลักการกระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 

  2. เช่ือมแล่นประสานและตัดแผ่น เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 

  3. เช่ือมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่น เหล็กกล้าคาร์บอน 

  4. เขียนแบบแผ่น คล่ีลงแผ่น งานตามแบบ 

  5. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ตามแบบ 

 2.1.3 ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบ้ืองต้นของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุเครื่องและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมและการแล่น

ประสาน การประกอบติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และเช่ือมไฟฟ้าการ

เริ่มต้นอาร์กการเช่ือมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ

แผ่นคล่ีการถ่ายแบบ การเข้าขอบ การท าตะเข็บ การย้ าหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ 

ดัด ม้วน เคาะและประกอบช้ินงาน 



 

 

2.2 วิธีกำรเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning Strategies) 

 2.2.1 ความหมายกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

 กิจกรรมกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นแนวความคิดท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้

ด้วยตนเองเป็นการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสู่นักเรียนนับว่าเป็นวิธีการสอนท่ียึดนั กเรียนเป็น

ศูนย์กลาง และ ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายไว้ดังนี้  

 ชูศรี วงศ์รัตนะ และคณะ (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 12) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) เป็นการเรียนรู้โดยให้นักเรียนช่วยเพื่อนซึ่งกันและกัน แทนท่ีครู

จะเป็นผู้สอนโดยตรงเป็นการสอนกันตัวต่อตัวที่เพื่อนอาจช่วยเหลือแนะน าเพื่อนโดยตรง หรือใช้ส่ือการเรียนรู้

อื่นมาประกอบ เช่น แบบฝึก หนังสือเรียนเล่มเล็ก บทเรียนส าเร็จรูป วีดีทัศน์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการ

เรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน ถ้าครูผู้สอนและผู้เรียนคุ้นเคยกับการ

เปล่ียนแปลงเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยครูเป็นท่ีปรึกษาและคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 12) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งท่ีสืบทอดเจตนารมณ์ของปรัญชาการศึกษาท่ีว่า learning by 

doing ตามแนวทฤษฎีของ John Dewey โดยเน้นการให้นักเรียนมีการรวมกลุ่มเพื่อการท างานร่วมกันหรือ

การปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน อาจกล่าวได้ว่าการสอนแบบเพื่อนช่วยสอนนั้นเป็นการส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย และยังมุ่งให้ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ต่ าได้รับประโยชน์จากเพื่อนนักเรียนท่ีเก่งกว่าหรือ

มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูง 

 Imel (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 12) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนจับคู่สอนกันเอง 

 Thomas (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 12) กล่าวว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีให้

ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าและได้รับการฝึกฝน รวมท้ังอยู่ภายใต้ความควบคุมจากครูผู้สอน

ช่วยเหลือผู้เรียนคนอื่นในการเรียน โดยเป็นผู้เรียนท่ีอยู่ระดับช้ันเดียวกัน 

 Topping (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 13) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย

เพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะโดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

จากเพื่อนร่วมช้ันท่ีได้จากการจับคู่กัน โดยผู้เรียนท้ังคู่ช่วยเหลือกันเรียนและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัย

การกระท า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยรับบทบาทเป็นนักเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียน อีกท้ังยังเป็นวิธี

สอนท่ีต้องอาศัยการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการฝึกหัดนักเรียนผู้สอนให้ท า

หน้าท่ีของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 Kohn and Vajda (1975, p. 379-390) ได้กล่าวสนับสนุนว่า วิธีสอนแบบใช้เพื่อนช่วยหมายถึง วิธี

สอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย โดยร่วมกันท ากิจกรรมทุกทักษะ เป็น



 

 

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน ได้ใช้ภาษาในการส่ือสารเพื่อเจรจาหาความหมาย

ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน โดยให้ผู้เรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง 

 Maheady, Mallette, Harper, Sacca and Pomerantz (1994, p. 271) กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้แบบ

ใช้เพื่อนช่วยว่า เป็นวิธีสอนอีกวิธีทางเลือกหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความรู้ความสามารถทาง

วิชาการ (Academic Performance) แก่ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เนื่องจากเป็นวิธีสอนท่ีมีการ

จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น

ในการเรียนจากความหมายดังกล่าวข้างต้น กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหมายถึง การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยมีการจับคู่ระหว่างผู้เรียนท่ีมีทักษะการเคล่ือนไหวทางกายในการเล่นวอลเลย์บอลดีกว่ากับผู้ท่ีมี

ทักษะการเคล่ือนไหวทางกายในการเล่นวอลเลย์บอลต่ ากว่า เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะท ากิจกรรม 

โดยผู้เรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็นนักเรียนผู้สอน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมแนวทางการเคล่ือนไหวทางกาย ทักษะแต่ละ

กิจกรรม การเสริมแรงทางบวก การให้ก าลังใจ การให้รางวัล เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในช้ันเรียนและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี ต่อการเรียน รวมถึงมีการจัดทีมเพื่อแข่งขัน โดยผู้เรียนแต่ละคู่ท ากิจกรรมตาม

แบบฝึกทักษะการเคล่ือนไหวทางกายในการเล่นวอลเลย์บอลจ านวน 10 กิจกรรม ผู้เรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็น

นักเรียนผู้สอนเป็นผู้อธิบายและสาธิตให้กับนักเรียนผู้เรียนรวมทั้งน าฝึกทักษะแต่ละกิจกรรมเมื่อนักเรียนผู้สอน

เพิ่มทักษะแต่ละกิจกรรม ให้กับตนเอง และนักเรียนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ให้กับตนเองด้วยแล้ว 

ผู้เรียนแต่ละคู่ผลัดเปล่ียนสลับบทบาทกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าหน้าท่ีเป็นท้ังนักเรียนผู้สอนและ

นักเรียนผู้เรียน 

 2.2.2 รูปแบบกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

 นักการศึกษาหลายคนได้ประมวลการสอนท่ีมีแนวคิดจากกลวิธีสอนการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไว้

หลากหลาย รายละเอียดดังนี้ 

 Miller, Barbetta and Heron (อ้างใน ประนอม ดอนแก้ว. 2550, หน้า 14) ได้กล่าวถึง รูปแบบ

กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไว้หลายรูปแบบดังนี้ 

  1. การสอนโดยเพื่อนร่วมช้ัน (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนท้ังสองคนท่ีจับคู่กันมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนท้ังสองสลับบทบาทเป็นท้ังนักเรียน

ผู้สอนท่ีคอยถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้เรียน และนักเรียนผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับการสอน 

  2. การสอนโดยเพื่อนต่างระดับช้ัน (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจับคู่

ระหว่างผู้เรียนท่ีมีระดับอายุแตกต่างกัน โดยให้ผู้เรียนท่ีมีระดับอายุสูงกว่าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนและให้ความรู้ 

ซึ่งผู้เรียนท้ังสองคนไม่จ าเป็นต้องมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกันมาก 



 

 

  3. การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ

ทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่ ากว่าด้วยความสมัครใจของตนเอง 

แล้วท าหน้าท่ีสอนในเรื่องท่ีตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทักษะท่ีดี 

  4. การสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้บุคคลท่ีบ้านของ

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอน ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลานของตนระหว่าง

ท่ีบุตรหลานอยู่ท่ีบ้าน 

 Maheady (1994, p. 269-289) ได้รวบรวมกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดังนี้ 

  1. การสอนโดยเพื่อนต่างระดับช้ัน (Cross-Age Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจับคู่ระหว่าง

ผู้เรียนท่ีมีระดับอายุแตกต่างกัน โดยให้ผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับช้ันสูงกว่าหรือผู้เรียนท่ีมีอายุกว่า ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ดูแลและความควบคุมของครูผู้สอน เป็นผู้รับผิดชอบ ช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ

ทางการเรียนน้อยกว่า 

  2. การสอนโดยการสลับบทบาท (Reverse-Role Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้ผู้เรียนจับคู่กัน

ท ากิจกรรม โดยเป็นการจับคู่ระหว่างผู้เรียนท่ีมีระดับอายุมากกว่าแต่เป็นผู้ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่ า

กว่า หรือเป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ กับผู้เรียนท่ีอายุน้อยกว่า แต่มีระดับสติปัญญาท่ีอยู่ในระดับปกติ 

ผู้เรียนท้ังสองจะได้สลับบทบาทกันเป็นทั้งนักเรียนผู้สอนซึ่งเป็นผู้ท่ีถ่ายทอดความรู้และนักเรียนผู้เรียนซึ่งเป็นผู้

ท่ีได้รับการสอน การสอนนี้ยังเป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง 

  3. การสอนโดยเพื่อนร่วมช้ัน (Classwide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจัดกิจกรรม

โดยครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นสองทีม ภายในแต่ละทีมมีการจับคู่กันเพื่อร่วมกันท ากิจกรรม ผู้เรียนแต่ละคู่จะได้

สลับบทบาทกันเป็นท้ังนักเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม หากนักเรียนผู้เรียนท า ส่ิงใดได้

ถูกต้องจะได้รับการเสริมแรงจากนักเรียนผู้สอนเพื่อนเป็นการสร้างก าลังใจแก่นักเรียนผู้เรียน และการสอนนี้ยัง

เป็นวิธีสอนท่ีสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย เนื่องจากมีการแข่งขันระหว่างทีม มีการประกาศทีมท่ีชนะและ

มอบของรางวัลให้ 

 จากรูปแบบการสอนเพื่อนช่วยเพื่อนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนมีหลากหลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบกลวิธีการเรียนรู้ ให้ เหมาะสมกับระดับ

ความสามารถผู้เรียนได้โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละคนแต่ละระดับช้ัน ซึ่งในท่ีนี้ผู้ศึกษาได้ปรับเอา

รูปแบบกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) ซึ่งเป็นการสอนท่ีให้

ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่ ากว่าด้วย

ความสมัครใจของตนเอง แล้วท าหน้าท่ีสอนในเรื่องท่ีตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทักษะท่ีดี 

 

 



 

 

 2.2.3 หลักการใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

 Bender (2002, p. 115-139) กล่าวถึงหลักการใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อว่าการให้เพื่อน

ช่วยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรด าเนินไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1) เพื่อนผู้สอนจะต้องมีทักษะท่ีจ าเป็น เช่น ความเข้าใจในจุดประสงค์ของการสอนจ าแนกได้

ว่าค าตอบท่ีผิดและค าตอบท่ีถูกต่างกันอย่างไร รู้จักการให้แรงเสริมแก่เพื่อนผู้เรียน รู้จักบันทึกความก้าวหน้าใน

การเรียนของเพื่อนผู้เรียน และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้เรียน 

  2) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน ท้ังนี้เพื่อให้บุคคลท้ังสองช่วยกันบรรลุ

เป้าหมายในการเรียน 

  3) ครูเป็นผู้ก าหนดขั้นตอนในการสอนให้ชัดเจนและให้เพื่อนผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน

เหล่านั้น 

  4) สอนทีละขั้นหรือทีละแนวคิดจนกว่าเพื่อนผู้เรียนเข้าใจดีแล้วจึงสอนขั้นต่อไป 

  5) ฝึกให้เพื่อผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผู้เรียนด้วยว่าพฤติกรรมใดแสดง

ว่าเพื่อนผู้เรียนไม่เข้าใจ ท้ังนี้จะได้แก้ไขถูกต้อง 

  6) เพื่อนผู้สอนควรบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของเพื่อนผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ 

  7) ครูผู้ดูแลรับผิดชอบจะต้องติดตามผลการสอนของเพื่อนผู้สอนและการเรียนของเพื่อน

ผู้เรียนด้วยว่าด าเนินการไปในลักษณะใด มีปัญหาหรือไม่ 

  8) ครูให้แรงเสริมแก่ท้ัง 2 คนอย่างสม่ าเสมอ 

  9) ช่วงเวลาในการให้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ควรใช้เวลานานเกินไป งานวิจัยระบุว่าระยะเวลาท่ีมี

ประสิทธิภาพในการให้เพื่อนช่วยเพื่อนในระดับช้ันประถมศึกษาอยู่ระหว่าง15– 30 นาที 

  10) เพื่อนผู้สอนมีการยกตัวอย่างประกอบการสอน จึงจะช่วยให้เพื่อนผู้เรียนเรียนเข้าใจ

เนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 

2.3 งำนเชื่อมไฟฟ้ำ 

 การเช่ือมไฟฟ้าเป็นการเช่ือมท่ีเกิดจากการเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อน ความ ร้อน

ท่ีใช้ในการหลอมละลายโลหะเกิดจากการอาร์กระหว่างช้ินงานกับอิเล็กโทรด ซึ่งอิเล็กโทรดนี้  อาจจะเป็นตัว

เติมเนื้อโลหะลงในบ่อหลอมละลายหรือจะเป็นตัวท าให้เกิดความร้อนเพียงอย่างเดียวแต่ จะมีลวดเช่ือมช่วยใน

การเติมเนื้อโลหะต่างหากก็ได้ การเช่ือมไฟฟ้ามีท้ังการเช่ือมด้วยมือ (Manual Welding) การเช่ือมกึ่งอัตโนมัติ 

(Semi Automatic Welding) และการเช่ือมแบบอัตโนมัติ(Automatic Welding) จะเป็นการเช่ือมแบบใดก็ 

ตามท่ีส าคัญก็คือระหว่างการเช่ือมจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ออกซิเจนจากบรรยากาศเข้ารวมตัวกับบ่อ หลอม

ละลาย ซึ่งจะท าให้แนวเช่ือมไม่สมบูรณ์และท่ีส าคัญมีความแข็งแรงไม่เพียงพออันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง 



 

 

  

 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1. กรรมวิธีการเช่ือม ( Welding Process ) 

  2. เครื่องเช่ือมไฟฟ้า 

  3. ลวดเช่ือมไฟฟ้า ( Electrode ) 

  4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเช่ือม 

  5. เทคนิคการเช่ือมไฟฟ้า 

  6. การเริ่มต้นการอาร์ก 

2.4 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 สุชาดา สุขบันเทิง (2549 : บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิและการน าไปใช้โดยใช้ชุดการเรียนแบบ กลุ่ม

ช่วยเหลือเพื่อน (TAI) กับการเรียนปกติผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบกลุ่มช่วยเหลือเพื่อน

ท่ีสร้างขึ้นประสิทธิภาพ 92.33/83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการ น าไปใช้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน

ตรีโกณมิติและการน าไปใช้ของนักเรียนท่ี เรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบกลุ่มช่วยเหลือเพื่อนสูงกว่า

นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 สุภาพร แจ่มศรี (2552) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี กิจการ

พิเศษ ระดับช้ัน ปวช.2/2 แผนกวิชาการบัญชีโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วย  เพื่อน จากการศึกษาพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาการบัญชีส าหรับกิจการพิเศษ เรื่อง  การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี 

และการจัดท างบการเงินของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง งาน

เช่ือมไฟฟ้า โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่าง

ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยมีวิธีการตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง รายวิชางาน
เช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น จ านวน 20 คน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนท่ีเข้าเรียนในภาควิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองต้น รหัสวิชา 20100-1004 โดยใช้เพื่อนช่วยเพื่อน จ านวน  20 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานเช่ือมไฟฟ้า 
 3.2.2  แบบทดสอบก่อนเรียน  
 3.2.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
 3.2.4  แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 3.3.1 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าดังนี้  
  1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นใช้เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ใน
รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น เรื่อง งานเช่ือมไฟฟ้า  
  2. ด าเนินการสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอนโดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน  
  3. น ากิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์  
  4. น ากิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา 
 3.3.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน (4 ช่ัวโมง) เรื่อง 
งานเช่ือมไฟฟ้า 
 



 

 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 3.4.1 ขั้นเตรียมการสอนผู้สอนได้เตรียมท าแผนการสอนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วย
เพื่อน ซึ่งกระบวนการท าแผนการสอนได้ด าเนินการโดย  

• วิเคราะห์ผู้เรียน  

• วิเคราะห์เนื้อหา  

• ออกแบบกระบวนการเรียนโดยเลือกกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  

• เตรียมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ  

• เตรียมส่ือและอุปกรณ์การเรียน  

• วางแผนประเมินผลการเรียนรู้  
 3.4.2 ขั้นสอนมีการน าเข้าสู่บทเรียนการสอนตามบทเรียน  
 3.4.3 สร้างแบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 3.4.4 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ 

• ทดสอบก่อนเรียนบันทึกผล (คะแนน)  

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  

• ทดสอบหลังเรียนบันทึกผล (คะแนน)  
 3.4.5 วิเคราะห์ผลทดสอบ สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย  

• หาค่าเฉล่ีย �̅� เพื่อหาระดับคะแนนของนักเรียน 

• หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) คือ ค่าของผลรวมของค่าสังเกตของข้อมูลท้ังหมด 
หารด้วยจ านวนของข้อมูล ท้ังหมด เรียกส้ันๆ ว่าค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียเลขคณิตเหมาะท่ีจะน ามาเป็นค่ากลางของ
ข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นไม่มีค่าใดค่าหนึ่งสูงหรือต่ าผิดปกติ มีสูตรดังนี้ 
 

   X̅  =  
∑ x

N
 =  

X1+X2+X3+⋯+XN

N
  

 

  เมื่อ                 X̅           แทน   ค่าเฉล่ีย 

             ∑ x        แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

             N           แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 



 

 

 
 3.5.2 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) คือ ค่าวัดการกระจายท่ีส าคัญ
ทางสถิติ เพราะเป็นค่าท่ีใช้บอกถึงการกระจายของข้อมูลได้ดีกว่าค่าพิสัย และค่าส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย 
 

    S. D. =  √
N(∑ x)−(∑ x2)

N(N−1)
 

 

เมื่อ               S. D.      แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
∑ x         แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

∑ x2       แทน   ผลรวมของก าลังสองของคะแนนท้ังหมด  

 N            แทน   จ านวนข้อมูล 
 
 3.5.3  การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) แบบทดสอบท่ีดีต้องมีความยากง่ายพอเหมาะ คือ ไม่ยาก
เกินไปและไม่ง่ายเกินไป ความยากง่ายของ แบบทดสอบพิจารณาได้จากผลการสอบของแบบทดสอบฉบับนั้น
เป็นส าคัญ ค่าความยากง่ายของข้อสอบ หมายถึง สัดส่วนของผู้ท่ีตอบข้อค าถามนั้นถูก ซึ่งนิยมให้แทนค่า      “ 
P ” มี ค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1.00 โดยพิจารณาจ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ  

- ถ้าข้อใดท่ีมีผู้ตอบถูกมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สอบ แสดงว่าเป็นผู้สอบท่ีง่ายหรือค่อนข้างง่าย 
- ถ้ามีจ านวนผู้ตอบถูกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สอบท้ังหมด แสดงว่ายากหรือค่อนข้างยาก 

     P =  
RH +  RL

NH +  NL

 

เม่ือ   P แทน  ความยากง่าย 

  RH แทน  จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง  

RL แทน  จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า  

    NH   แทน  จ านวนนักเรียนท้ังหมดในกลุ่มคะแนนสูง  

NL แทน  จ านวนนักเรียนท้ังหมดในกลุ่มคะแนนต่ า  
 

3.5.4 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ แบบทดสอบท่ีดีต้องจ าแนกได้ สามารถแบ่ง
ผู้สอบออกตามระดับความสามารถ เก่ง – อ่อนได้ โดยคนเก่งจะตอบถูก ส่วนคนอ่อนจะตอบผิด 

 

r =  
RH − RL

N
 

 
 



 

 

                  เมื่อ                 r       แทน       ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบข้อหนึ่งๆ  

     RH      แทน       จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูง (เก่ง) ท่ีตอบข้อนั้น  

     RL       แทน       จ านวนผู้ตอบในกลุ่มต่ า (อ่อน) ท่ีตอบข้อนั้นถูก  

      N        แทน       จ านวนผู้ตอบท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
 

3.5.5 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการหาค่าความเท่ียงตรงท่ีให้
ผู้เช่ียวชาญ พิจารณาว่าข้อสอบ หรือ ข้อค าถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามส่ิงท่ีต้องการวัดเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์
การเรียนรู้มากน้อย เพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น  
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อ

กับจุดประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จาก สูตร 
     

    IOC =
∑ R

N
 

 

เมื่อ ∑ R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

 N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ  
          เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ หรือตรงตาม 
เนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อค าถามข้อนั้นใช้ได้ 
 3.5.6 การหาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีหาจากสูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสัน  

การหาความเท่ียงโดยวิธีนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากการใช้แบบทดสอบฉบับเดียวและ
สอบ เพียงครั้งเดียวโดยน าผลการสอบมาค านวณค่าสัมประสิทธิ์ ใช้สูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสันซึ่งเป็นการหา
ความเท่ียงของ แบบทดสอบท่ีมีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1) สูตรท่ีใช้มี2 สูตร คือ สูตรKR - 20 
กับสูตร KR - 21 สูตร KR -20 ในกรณีท่ีค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน 
 
 


