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การพัฒนาระบบสนับสนนุกิจกรรมการเรียนรู้รว่มกันแบบเพื่อนชว่ยเพือ่น 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนมีความแตกต่างในเรื่องทักษะการเรียนรู้ และประสบปัญหาในการ

นําความรู้ไปใช้ดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2) หาคุณภาพของระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน และ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบไปด้วย นักเรียนชายหญิงที่โรงเรียนพระดาบส จํานวน 164 คน และครูผู้สอน จํานวน  
10 ท่าน ใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
คือ 1) ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้ตัวแบบระบบสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยค่าเฉลี่ย 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 แสดงว่าการยอมรับตัวแบบ
อยู่ในระดับมาก นําผลการยอมรับมาพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน มีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ให้ผู้เรียนที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนผู้เรียนที่
เรียนรู้ช้ากว่า ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทํางานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก มีทักษะการคิด มีทักษะ
ทางสังคม 2) คุณภาพของระบบสนับสนุนกจิกรรมการเรียนรูร้่วมกนัแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนจากผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมจากการ
วิจัยสอดคล้องกับคุณภาพใน 4 ประเด็น ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (2) ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน (3)  
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน และ (4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน 
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The Development of Peer to Peer Collaborative System 
 

Nantira  Theerananthakul1*  Komson  Chanaisawan2  and  Somyot  Jedcharoenruk3 
 

Abstract 
Today learning activities are not successful because student’s is learning skills are different. The 

major problem is that they cannot collaborate and integrate the knowledge for the way of life and 
occupation. This research aims to 1) develop a system to support learning activities with a peer to peer 
collaborative system 2) and determine the quality of supporting systems for learning activities with peer 
to peer collaborative system. The subjects used in this research 164 comprise students and to tech 
specifically selected in Pradabos School was conducted by mean, standard deviation. The research 
result that 1) the level of support system for learning activities with peer to peer collaborative system 
was found at 4.47 and standard deviation was at 0.60 show that the model is at the acceptable. The 
results of the development of the system has resulted in the development of systems to support 
learning activities with peer to peer collaborative is managed instruction includes learning activities with 
peer to peer collaborative. Teachers organize and direct activities for students with peer to peer 
collaborative to enhance knowledge and awareness in thinking and social skills. 2) The quality of 
support systems learning activities with peer to peer collaborative experts. The overall of result 
consistent 4 components (1) promote of activities learning (2) exchange of knowledge sharing (3) 
learning activities with peer to peer collaborative (4) benefits of learning activities with peer to peer 
collaborative. 
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1. บทนํา 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

พร้อม ๆ กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโลกไซเบอร์ทําให้
เด็กไทย แสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัว  
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายใน
รูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน แต่
ในทางกลับกันการศึกษาของเด็กไทยกลับไม่เป็นอย่างที่
ตั้งเป้าหมายไว้ และในขณะที่เรามามองย้อนกลับไป
พิจารณาในสิ่งที่เป็นตัววัดทางการศึกษาของเด็กไทยใน
ภาพรวมจะมีองค์กรทางการศึกษาที่เรารู้จักคือ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีผล
การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 รอบ ใน 20 จังหวัด พบสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพลดลง สอดคล้องกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บอกว่า พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคําสอน หน่ึง “ต้องทําอย่างไร
ให้ครูรักเด็กและเด็กก็รักครูให้ได้” “ถ้าอาจารย์หรือครู
รักนักศึกษา รักเด็ก อาจารย์จะทุ่มเทการสอนและการ
อบรมนักศึกษา ถ้านักเรียน นักศึกษารักครู รักอาจารย์ 
เคารพการเรียนจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ” [1] 

กรมวิชาการกล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทําให้สังคมกลายเป็น
สังคมข้อมูลข่าวสาร วิธีสอนที่เน้นให้นักเรียนท่องจํา
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ จึงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะความรู้ที่
นักเรียนจะได้รับมีมากมายเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง 
ทุกขณะ นักเรียนไม่สามารถจดจําความรู้ทั้งหมดได้ และ
เมื่อจบการศึกษาไปแล้วความรู้ที่ได้รับจากการท่องจํานั้น  
จะไม่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจรงิของนักเรียนได้
เพราะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ดังนั้น 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่
ครูเป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็ก แล้วให้เด็กจําเรื่องราวที่ครูสอน
ให้ได้มากที่สุด [2] 

การศึกษาในปัจจุบันน้ีส่วนใหญ่ เรียนรู้วิชาแล้วก็ตอบ
คําถามของอาจารย์ได้ จําได้ ตอบได้ เลือกคําตอบ 1 ใน 
4 หรือ 1 ใน 5 ได้ แต่การเรียนไปสู่วิชาชีพจะต้องเรยีนไป
ถึง ความรู้เชิงอาชีพและมีทักษะเป็นความรู้ที่ซับซ้อน 
เป็นความรู้เชิงวิชาชีพ มีอุดมการณ์ มีอุดมคติด้วย แต่ก็
ยังไม่เพียงพอ การศึกษาปัจจุบันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ต้องเรียนโดยมีกระบวนการให้ทําโปรเจ็คแล้วจะเรียนไป

เองอาจค่อย ๆ ส่ังสมเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ แล้วค่อย ๆ 
ซับซ้อนมากขึ้นเป็นลักษณะการเรียนแบบยุคใหม่และ
ต้องเติมความเป็นพลเมือง ให้มีความคิดแบบความเป็น
พลเมืองเข้าไปด้วย [3]   

จากความสําคัญดังกล่าวเกี่ยวกับการเตรียมคนเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ต้องพัฒนาและจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้
เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะพื้นฐานเข้มแข็ง พร้อมต่อ
การประกอบอาชีพ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฏี ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสร้างสมรรถนะความสามารถ
ผู้เรียนให้มีความตระหนัก โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาจัดการเรียนการสอนท่ีเป็น
พื้นฐานหลักให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
มากขึ้นโดยใช้รูปแบบวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

Young [4] กล่าวว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ มากขึ้น เช่น จากเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือ
จากอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาประกอบการเรียนการสอน  

ทั้งนี้การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นการส่ือสาร 
มากขึ้น ลักษณะดังกล่าวจะทําให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนดีขึ้น เนื่องจากบรรยากาศในชั้นเรียนจะมีความ
เป็นกันเอง 

สรุปได้ว่าการเรียนรูแ้บบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการสอน
และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่มการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาท
และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

จากรูปแบบวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่กล่าว
มาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีอยู่หลากหลายรูปแบบ ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้นาเอารูปแบบวิธีการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยนําแต่ละวิธีมาประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัย เป็นการช่วยเหลือและแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะ 
รวมไปถึงทัศนคติต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ทําให้ผู้เรียนเกิด
การกระตุ้นในการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี ผู้เรียนได้
ฝึกคิด ฝึกทํา และส่งเสริมความรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และวัดความสามารถ สมรรถนะของผู้เรียนแต่ละคนได้
อย่างแท้จริง โดยระบบจะช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดเตรียม ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ผู้เรียนให้ความสนใจ ตรวจสอบการทํางาน
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ผู้เรียนตามหลักการเพื่อนช่วยเพื่อน ทั้งยังทําการประเมิน
ผู้เรียนและสามารถส่งผลย้อนกลับให้ผู้สอนและผู้เรียน 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

2.2 เพื่อหาคุณภาพของระบบสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่ วมกันแบบเพื่ อนช่วยเ พ่ือน 
ประกอบด้วยดังน้ี 

3.1  กลุ่มตัวอย่างสําหรับเก็บข้อมูล ในการพัฒนา
และทดลองการนําระบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบไปด้วย นักเรียนที่
โรงเรียนพระดาบส จํานวน 164 คน ในปีการศึกษา 
1/2558 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างในระดับ
การศึกษา สภาพแวดล้อม และอายุ ซึ่งตรงกับความ
ต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

3.2  กลุ่มตัวอย่างในการนําระบบสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไปใช้ทดลอง
ฝึกอบรมเบื้องต้นประกอบด้วย ครูผู้สอน จํานวน 10 ท่าน 
โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง 

3.3  วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
3.3.1 การพฒันาระบบสนับสนุนกิจกรรมการ

เรยีนรู้รว่มกนัแบบเพื่อนชว่ยเพือ่น โดยการศึกษาปญัหา
ของระบบการทาํงานประกอบกบัเอกสาร และงานวิจยัที่
เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิด และขอบเขตในการดําเนินการ
ศึกษาวิจยัทาํใหผู้้วิจัยสรา้งตัวแบบระบบสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้รว่มกันแบบเพื่อนชว่ยเพือ่น โดยมี
ขั้นตอนดังนี ้

(1) ศึกษาแนวคิดทฤษฏี วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล โดยเริ่มจากการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้เรียน
และเมื่อมองเห็นปัญหาจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามกรอบแนวความคิด 

(2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบในขั้นนี้
จะเป็นการวิเคราะห์ความต้องของระบบจากความรู้
พื้นฐานและความสามารถของผู้ เรียนแต่ละคนเพื่อ
ผู้สอนจะได้จัดเตรียมความพร้อม เทคนิควิธีการและ
นํามาสรุปวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

(3) นําข้อมูลออกแบบและวิเคราะห์มาพัฒนา
โครงสร้างตัวแบบระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนเพื่อเป็นแบบในการพัฒนา
ระบบ 

3.3.2 การนําระบบที่ออกแบบมาพัฒนาเป็น
ระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อน 
ช่วยเพื่อน วิธีการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analyze) 
(1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนว คิดที่ทําวิจัย 
(2) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(3) วิเคราะห์ผู้เรียน ปัญหาเกี่ยวกับในด้าน

การพัฒนาการผู้เรียน 
(4) ศึกษาตัวแบบระบบสนับสนุนกิจกรรมการ

เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ขั้นที่ 2 การออกแบบระบบ (Design) 
(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนํามาใช้ในการ

วิเคราะห์และออกแบบตัวแบบระบบของผู้เรียน โดยใช้
แผนภาพไดอะแกรม ยูสเคสไดอะแกรม และ ซีเค็วน-
ไดอะแกรมเพื่อสร้างตัวแบบระบบสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

(2) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อสรุป
ปัญหา เพื่อวิเคราะห์ หาทางแก้ไขปัญหาของตัวแบบ
ระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วย
เพื่อนเพื่อทําการออกแบบระบบให้มีความสามารถในการ
ทํางาน 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาระบบ (Development) 
นําผลจากการออกแบบตัวแบบระบบสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาพัฒนาระบบ
โดยใช้ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ที่สนับสนุนในการพัฒนา
ระบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพ่ือนจน
เป็นระบบที่พร้อมในการทํางาน 

ขั้นที่ 4 การนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน 
(Imple-mentation) นําระบบสนับสนุนกิจกรรมการ
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เรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนให้อาจารย์ที่ปรึกษา
และครูตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้ตามคําแนะนํา 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลการใช้ระบบ (Evaluation) 
นําระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนมาพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนใช้กับครูผู้สอนอีกครั้ง 

3.4  การหาคุณภาพของระบบสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นําระบบสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนที่สร้าง
เสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 13 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องหลังจากผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สรุปผลการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ นําคะแนนแต่ละข้อที่ได้จากการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ มาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
หากมีเกณฑ์การประเมินเฉล่ียระดับ 0.5 ขึ้นไปแสดงว่า
สามารถนําไปใช้ได้ 

 
4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน พบว่า ในภาพรวม 
รูปแบบมีความเหมาะสมทั้งยังได้เสนอแนะให้ปรับ
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ภายหลังจากการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและนําระบบสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนที่ออกแบบ  
ไปทดลองศึกษานําร่องกับนักเรียนชาย หญิงที่โรงเรียน
พระดาบส จํานวน 164 คน ในปีการศึกษา 1/2558 
ได้ผลข้อคิดเห็นและการยอมรับภาพรวม ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินการยอมรับจากผู้เรียน 

รายการประเมิน ( ) (S.D.) ระดับยอมรับ
1. ด้านการยอมรับตัวแบบระบบ

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

ของผู้เรียน 

4.41 0.62 มาก 

2. ด้านยอมรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จากตัวแบบระบบ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

4.49 0.58 มาก 

3. ด้านการยอมรับผู้ทําหน้าที่
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

4.50 0.61 
 

มากที่สุด 

ภาพรวม 4.47 0.60 มาก 

จากตารางที่ 1 สรุปโดยภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งแสดง
ถึงการยอมรับการใช้งานอยู่ในระดับมาก  และพบว่า 
ด้านการยอมรับผู้ทําหน้าที่เพื่อนช่วยเพื่อน  โดยภาพรวม
ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับการใช้งานอยู่ใน
ระดับน้อยที่ สุด และด้านการยอมรับตัวแบบระบบ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ของผู้เรียนโดยภาพรวมได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
การใช้งานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 นําผลมาปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาทําให้ได้ระบบ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดซึ่งสร้างเป็นคู่มือระบบ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
2) กิจกรรมการเรียนรู่ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
3) กระบวนการเพ่ือนช่วยเพื่อน 
4) การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากองค์ประกอบทั้งหลัก 4 ผู้วิจัยนําเสนอเป็น

รูปแบบระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน ดังรูปที่ 1 
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ตารางที่ 2 ผลจากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ แปลผล 

1. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้รว่มกัน 0.91 สอดคล้อง 
2. ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้รว่มกัน 0.94 สอดคล้อง 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 0.98 สอดคล้อง 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 0.88 สอดคล้อง 

ภาพรวม 0.93 สอดคลอ้ง 
 

จากตารางที่ 2 ภาพรวมของผลจากการประเมิน
คุณภาพระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมมีระดับความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ที่ 0.93 แสดงว่าคุณภาพระบบมี
ความสอดคล้องกัน 

4.3 นําระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้อบรมครูผู้สอน จํานวน 10 
ท่าน เพื่อประเมินการยอมรับตัวแบบระบบสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบบ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น โดยได้ผลการประเมิน
การยอมรับภาพรวม ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลจากการยอมรับจากครูผู้สอน 

รายการประเมิน (x) (S.D.) ระดับยอมรับ
1. องค์ประกอบระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพือ่น 4.48 0.57 มาก 
2. รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้รว่มกันแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 4.61 0.46 มากที่สุด 
3. ประโยชน์ต่อการนําไปใช้งานของระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกนั 
   แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

4.73 0.41 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.61 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ภาพรวมของการประเมินการยอมรับ
ระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนจากผู้สอน โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 แสดงว่าการยอมรับ
ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

5.1 ระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มี
การนําเสนอเนื้อหาเริ่มจากง่ายไปหายาก โดยให้ผู้เรียน
เรียนเป็นกลุ่มโดยจากกิจกรรมที่เตรียมไว้ ซึ่งมีการ
อธิบายกระบวนการทํางานต่าง ๆ ของตัวกิจกรรม การ
นําเสนอเน้ือหาใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อนมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทํากิจกรรม และมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครูผู้สอน 
ทําให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aharon [5] ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างการเรียนรู้โดยกําหนดให้ผู้เรียนทํา
ความเข้าใจในปัญหาที่ยาก โดยมีการให้ผู้เรียนร่วม
ช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมเสมือน 
พบว่าเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ มีการช่วยเหลือกัน
ระหว่างเพื่อนของผู้เรียน ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
และสอดคล้องกับ Haripon [6] ได้พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุสาหกรรมที่มี  
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การเตรียมการ การถ่ายโยง
การเรียนรู้ ผลการถ่ายโยงการเรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ สําหรับองค์ประกอบด้านกระบวนการถ่ายโยง
การเรียนรู้มี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นกระตุ้นประสบการณ์การ
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เรียนรู้ ขั้นตระหนักรู้ ขั้นเพิ่มพูนทักษะ ขั้นปรับทักษะ
และข้นปรับเปลี่ยน นักศึกษาเหน็ด้วยกบัการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ต่อไป 

ด้านการอบรมผู้สอน ผู้ที่รับบทบาทหน้าที่สอนในการ
ช่วยเหลือในระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบเพื่อนช่วยเพ่ือนหรือผู้ให้การปรึกษานี้ ต้องเป็นบุคคล
ที่รับการฝึกอบรมมาก่อน ภายใต้บทบาทของการแบ่งปัน
ความรู้ การช่วยเหลือผู้อื่น การให้คําแนะนําเพื่อนที่ได้ผล
สําเร็จนั้น ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ ดังนั้น
ครูผู้สอนที่ทําหน้าที่นี้เปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมโยง 
ระหว่างผู้เรียน ต้องเสริมสร้างบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างครูผู้สอนกับ
ผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือเพื่อนช่วยเพื่อน 

5.2 กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ ใน 4 ประเด็น คือ 1) ด้าน
การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 2) ด้านการแลกเปล่ียน
ความรู้ร่วมกัน 3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผลโดยรวมมี
ความสอดคล้องกับงานที่วิจัย ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้เพิ่มเติม
เรื่อง ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทําร่วมกันโดยนํา
สถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของ
ผู้เรียนมาเช่ือมโยงให้เห็นภาพของปัญหาได้ง่ายแล้วค่อย
เพิ่มปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Thomas [7] กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนให้ได้ผลดีนั้น
ควรเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเรียนการ
สอนกับการพัฒนา และการปฏิบัติต้องเป็นรูปธรรมให้
มากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยมีการใช้คําถามสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและสร้างความสามัคคี 
ลดความแตกต่างของผู้เรียนด้วย 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังสถานศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล 
และการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบและแบบ 
สอบถามใช้วิธีของ Cronbach's Alpha Coefficience 
(α) และประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ใช้เกณฑ์ 80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75 
 

6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

6.1.1 องค์กรสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถนํา
ระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อนที่พัฒนาขึ้นไปเป็นแนวทางในสนับสนุนการ
เรียนรู้ และการติดตามผู้เรียนด้านอื่น ๆ ได้รวมทั้ง
สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาให้ทํางานร่วมกับ
รายวิชาอื่นและระบบงานที่มีความสอดคล้องกันได้และ
นําไประเมินสมรรถนะผู้เรียนร่วมกับการกับการ
ประเมินการสอนได้ 

6.1.2 บุคลากร ครูผู้สอน สามารถนําไปใช้ใน
การจัดการเรียนสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ แต่การ
นําระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนไปใช้ควรคํานึงถึงลักษณะของกลุ่มที่สมาชิกมี
ความแตกต่างกัน บทบาทและกติกาที่ใช้ในกลุ่มเมื่อมี
การทํากิจกรรม ควรมีการสร้างเนื้อหาของกิจกรรมที่มี
โครงสร้างแบบหลายรูปแบบ เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน จะทําให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกรูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับตนเอง  

6.1.3 การนําระบบสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพ่ือนไปใช้ต้องมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูผู้สอนที่มีความรู้
ความเข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น ครูผู้สอนทั่วไปที่ยังไม่ได้
ผ่านการศึกษาอบรมหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว อาจจะไม่สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การจัดการอบรมครู ผู้สอนต้อง
ควบคุมกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอน 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
6.2.1 เนื่องจากระบบสนับสนุนกิจกรรมการ

เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้เป็นรายวิชาตา
โครงสร้างหลักสูตร แต่เป็นกระบวนการที่เพิ่มทักษะให้
ผู้เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันทั้งด้านการศึกษาและด้านการทํางาน 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถบูรณาการกับวิชา
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ 
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6.2.2 งานวิจัยขั้นต่อไปสามารถนําระบบไป
พัฒนาต่อยอด โดยพัฒนาเป็นระบบท่ีทํางานบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการเพิ่มโมดูลในการจัดเก็บ
ข้อมูลของกจิกรรมการเรียนรูร้่วมกนัแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน
ที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) เข้าสู่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 
เพื่อตอบสนองการใช้งาน ทําผู้ใช้อยู่ที่ใดก็สามารถเรยีกใช้
งานได้ไม่จํากัดทั้งอุปกรณ์ เครือข่าย ทําให้ผู้เรียนและ
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ตลอดเวลา 
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