
คํานํา 
 
                         รายงานฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งของการพฒันาวิชาชีพครู  ตามที่โรงเรียนไดมีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางแหงงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542   มีการปฏิรูปครูหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู   เพื่อมุงพัฒนาความสามารถของนักเรียน 
                      ผูวิจัยไดจดัทําการศึกษาคนควาและจัดกจิกรรมหลากหลายโดยเนนนักเรียนเปน
สําคัญเพื่อฝกทักษะการพูด   ฟง    อาน   และเขียน   เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เปนแนวทาง
ในการปรับปรงุการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ      ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้เปนการวจิัยผล 
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียน
โดยใหเพื่อนชวยสอนกับที่เรียนโดยครูผูสอน 
                             ผูทําวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูที่
สนใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
                                                                      ผูวิจยั 
 
                                                                                                                       
                                                                                 ............................................................... 
                                                                              (  น.ส. ปุณยวีร                 สุวรรณวศิลกิจ ) 
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บทคัดยอ 
 
 

ชื่อโครงการวจัิย              การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศพัทภาษาจีนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอนกับที่เรียนโดยครูผูสอน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศัพทภาษาจีน   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่   6  ในกลุมเรียนออนที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอน  กับที่เรียนโดยครูเปนผูสอน 
                2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศัพทภาษาจีน   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่   6  ในกลุมเรียนเกง   ทีเ่รียนโดยครูเปนผูสอนเพียงอยางเดียว   กับนกัเรียนในกลุมเรยีนเกงที่ทํา
หนาที่เปนครผููสอนดวย 
               3. เพื่อนําผลการวิจยัคร้ังนี้ไปพัฒนา   ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในปการศึกษาครั้งตอไป 
 
 สมมุติฐานการวิจัย 
                   1.  นักเรียนกลุมเรียนออนที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอน    มผีลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศพัท  
    ภาษาจนีสูงกวานกัเรียนกลุมเรียนออนทีเ่รียนโดยครูเปนผูสอน 
                    2.  นักเรียนกลุมเรียนเกงที่เรียนกับครูและทาํหนาที่เปนครผููสอนดวย   มผีลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนคําศพัทภาษาจีนเพิม่ขึ้นสูงกวานกัเรียนกลุมเรียนเกงที่เรียนโดยครูผูสอนเพยีงอยางเดียว 
 
 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 
     
รูปแบบการวจัิย       รูปแบบการทดลอง               
1. ขั้นสรางบทเรียน   /    นวตักรรม 
                  ทดลองกลุมตัวอยางเดียว    ใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจนี  การสังเกต   
ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน 
2. ขั้นดําเนนิการทดลอง 
              1. กลุมตัวอยาง   :    นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่   6  ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา    ปการศึกษา   2551   จํานวน   9    คน 
 



                   2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย   :   
                           2.1 ตัวแปรอิสระ    -    การเรียนโดยใหเพื่อนชวยสอน 
                                                          -    การเรียนโดยครูเปนผูสอน 
                                                          -   การเรียนโดยครูเปนผูสอนและนกัเรียนทําหนาที่เปนผูสอน
ดวย 
                           2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคําศัพทภาษาจนี 
                    3. รูปแบบการทดลอง     การวจิัยเชิงทดลองโดยใชแบบกลุมตัวอยางมีการวัดผลการ
ทดลองและแบบสอบถาม 
                     4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                                    1 .  แผนการสอนวชิาภาษาจนี 
                                    2. แบบทดสอบการอานคําศัพทภาษาจีน 
                                    3. แบบสอบถาม 
 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล                
                                  1. ทดสอบกอนการเรยีน  ( Pretest )  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาทดสอบ
กอนการเรียน  ทั้งกลุมควบคมุและกลุมทดลอง 
                                  2. นําเนินการสอน  ครูเปนผูดําเนนิการสอนกลุมควบคุมตามแผนการสอนที่
สรางขึ้นโดยใชเวลาในคาบเรียน   ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแตละคาบในกลุมควบคุม   นักเรยีน
เรียนเกงที่ไดรับการคัดเลือกไวใหเปนนักเรียนผูสอน  จะตองไปสอนกลุมทดลอง  ดังรายละเอยีด
ดังนี ้
                                  2.1 กลุมควบคุม   ครูหนึ่งคนสอนนักเรียน  จํานวน  18  คน  ซ่ึงประกอบดวย
นักเรียนกลุมเรียนเกง  3   คน ,  เรียนปานกลาง  6  คน  และนักเรียนกลุมเรียนออน  9  คน  โดยใช
แผนการสอนที่สรางขึ้น 
                                   2.2 กลุมทดลอง  ผูสอนเปนกลุมนกัเรียนเรยีนเกง  จํานวน  3  คน  ที่เรียนกับ
ครูในกลุมควบคุมมาแลว  สอนนักเรียนกลุมเรียนออน   จาํนวน  9  คน  การเรียนการสอนในชั้น
จัดเปนกลุมยอย  3  กลุม  แตละกลุมยอยประกอบดวยนักเรียนผูสอน  1  คน  และนกัเรยีนผูเรียน  3  
คน นักเรยีนผูสอนจะตองประจํากลุมเดิมจนการทดลองสิ้นสุด   ในการทดลองครั้งนี้นักเรียนผูสอน
เปนผูกําหนดวธีิสอน   และกจิกรรมตางๆ  ในชั้นเรยีนเอง 
                      3. การทดสอบหลังการสอน  ( Posttest  )  ภายหลังการเรียนครบเนื้อหาทั้งกลุม
ควบคุม   และกลุมทดลองแลว  จึงทําการทดสอบพรอมกนั   โดยใชแบบทดสอบทางการเรียนที่
สรางขึ้น   เปนแบบสอบคูขนานกับแบบสอบที่ใชทดสอบกอนการเรียน   เพื่อนําคะแนนที่ไดไป
ทดสอบความแตกตางทางสถิติตอไป 



                                  4. การสํารวจทัศนคติทางการเรียน  ภายหลังจากเรียนครบตามเนื้อหาแลว  จึง
ใหนกัเรียนในกลุมทดลองตอบแบบสอบถาม  เพื่อสํารวจทัศนคติทางการเรียนโดยวิธีใหเพื่อนชวย
สอน 
                                  5. การสัมภาษณ  ภายหลังจากเรียนครบเนื้อหาแลว   จึงสัมภาษณนกัเรียน
ผูสอนเปนรายบุคคล   เพื่อสํารวจความคดิเห็น 
 
 การวิเคราะหขอมูล      คารอยละ 
 
ผลการดําเนินการวิจัย 
                 1.ผลการทดลองหลังทดสอบหลังการเรียนสูงกวาทดสอบกอนการเรียนอยางเหน็ไดชัด   
ผลการทดลองหลังเรียนพบวา   คารอยละ  ของคะแนนสงูขึ้นเปนที่พอใจ
                 2. นักเรียนผูเรียนมีทัศนคติที่ด ี และเหน็ประโยชนของการเรียนโดยใหเพือ่นชวยสอน 
                 3. นักเรียนผูสอนมีทัศนคติที่ด ี และเหน็ประโยชนของการเรียนโดยใหเพือ่นชวยสอน 
 
สรุปการวิจัย 
                 1. นักเรียนกลุมเรียนออน   ที่เรียนโดยใหเพือ่นชวยสอนมผีลสัมฤทธ์ิในการเรียน
ภาษาจนีสูงขึ้นกวานักเรยีนกลุมเรียนออนที่เรียนโดยครูเปนผูสอน ที่ระดับ  .01  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว 
                   2. นักเรียนกลุมเรียนเกงทีเ่รียนกับครูและทําหนาที่เปนผูสอนดวย   มีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาจนีสูงขึ้นกวานกัเรียนกลุมเรียนออนที่เรียนโดยครูเปนผูสอน เพียงอยางเดยีว ที่ระดับ  .01  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว 
                   3. นักเรียนผูเรียนมีทัศนคติที่ด ี และเหน็ประโยชนของการเรียนโดยใหเพือ่นชวยสอน 
                    4. นักเรียนผูสอนมีทัศนคติที่ด ี และเหน็ประโยชนของการเรียนโดยใหเพือ่นชวยสอน 
 
 

 
 
 
 
                    



                                   
 

                      
                       รายงานการวจิัยในชั้นเรียน 
 

เร่ือง  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคําศัพทภาษาจีนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใหเพ่ือนชวยสอนกับที่เรียนโดยครูผูสอน   
 
 
 
                                                      ผูวิจัย 

                    
                นางสาว ปุณยวีร                   สุวรรณวิศลกิจ 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 
 

 

3      ถ. เซนตเมร่ี      ต. ในเมือง       อ. เมือง       จ. นครราชสีมา      30000 
โทร.  (044) – 295300                           Fax. (044) – 253569 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

ความสําคัญของปญหา 
                                  ปญหาความแตกตางทางสติปญญาของนักเรียนในชั้นเรียนเดยีวกันเปนปญหา
สําคัญ  ที่ปรากฏอยูทั่วไปในการเรียนการสอนในโรงเรียน   ซ่ึงสงผลกระทบอยางมากตอการเรียนรู
เนื่องจากครูผูสอนไมอาจสนองความตองการของนักเรยีนทุกคนไดอยางเต็มที่ในเวลาเดียวกัน   
นักเรียนกลุมทีเ่รียนออนกวาเพื่อนรวมชั้นจะรูสึกเบื่อหนายตอบทเรียนทีย่ากตอการเขาใจหรือ
บทเรียนที่ตองใชความพยายามในการฝกมากๆ   เปนเหตใุหตามไมทนัเพื่อน    เมื่อส่ิงที่ไมเขาใจหรือ
ปฏิบัติไมไดสะสมมากๆ  กอ็าจปฏิเสธที่จะรับรูแมแตเรือ่งงายที่ไมเกนิความสามารถในขณะกลุม
นักเรียนเรียนเกงรูสึกวาครูสอนชา  ก็อาจเบื่อหนายตอบทเรียนและแสดงความไมพอใจ    หรือไมเห็น
ความสําคัญของบทเรียน   ครูสวนใหญจะเตรียมบทเรียนสําหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถใน
การเรียนรูปานกลางซึ่งเปนนักเรียนสวนใหญในชั้นเรียนหรือมิอาจสอนแตเฉพาะนกัเรียนกลุมใดกลุม
หนึ่งเพยีงกลุมเดียว  จึงเปนปญหาที่ครูตองพยายามหาทางแกไขมใิหนกัเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งถูก
ละเลย   พยายามใหนกัเรียนทุกคนไดพัฒนาการเรียนรูไปในทิศทางเดยีวกัน 
                                 วิธีสอนโดยใหเพื่อนชวยสอน   (  peer   -    tutoring )    เปนวิธีแกปญหาความ
แตกตางทางสติปญญาของนักเรียนวิธีหนึ่ง              ที่เหมาะกับสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน 
ลีออง   (  Leon  1981  :  12 - 13 ) และ   สแตทแมน  ( Statman   1982  :  124  )   สนับสนุนในเรื่องนี้  
โดยสรุปไดวา    การสอนโดยใหเพื่อนชวยสอนจะชวยใหมีบรรยากาศการสื่อสารมากขึ้น   อีกทั้งยงั
ชวยแกปญหาการเรียนในชัน้เรียนทีน่ักเรยีนมากเกินไปดวย      ผูวิจยัตองการศึกษาการเรียนโดยให
เพื่อนชวยสอนเพื่อหาทางแกปญหาชั้นเรยีนที่ขาดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู   และเพื่อหาวิธีที่
เหมาะสมในการชวยเหลือนกัเรียนที่ประสบปญหาทางดานการเรียน   ในขณะเดยีวกนัก็ยังสามารถ
สนองตอบความตองการของนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูสูงใหพัฒนาขึ้นอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ   โดยคาดหวังวา   ทั้งนักเรียนกลุมเรียนออน  และนกัเรียนกลุมเรียนเกงจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคาํศัพทภาษาจีนที่สูงกวาการเรยีนโดยครูเปนผูสอนตามปกติ   ดวยเหตุผลที่กลาวมาแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงคของการวิจัย 
                1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศัพทภาษาจีน   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่   6  ในกลุมเรียนออนที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอน  กับที่เรียนโดยครูเปนผูสอน 
                2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศัพทภาษาจีน   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่   6  ในกลุมเรียนเกง   ทีเ่รียนโดยครูเปนผูสอนเพียงอยางเดียว   กับนกัเรียนในกลุมเรยีนเกงที่ทํา
หนาที่เปนครผููสอนดวย 
               3. เพื่อนําผลการวิจยัคร้ังนี้ไปพัฒนา   ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในปการศึกษาครั้งตอไป 
 
 สมมุติฐานการวิจัย 
                   1.  นักเรียนกลุมเรียนออนที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอน    มผีลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศพัท  
    ภาษาจนีสูงกวานกัเรียนกลุมเรียนออนทีเ่รียนโดยครูเปนผูสอน 
                    2.  นักเรียนกลุมเรียนเกงที่เรียนกับครูและทาํหนาที่เปนครผููสอนดวย   มผีลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนคําศพัทภาษาจีนเพิม่ขึ้นสูงกวานกัเรียนกลุมเรียนเกงที่เรียนโดยครูผูสอนเพยีงอยางเดียว 
 
ขอบเขตการวจัิย 
               1. กลุมตัวอยาง   :    นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่   6  ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา    ปการศึกษา   2551   จํานวน   9    คน 
                2. ตัวแปรที่ใชในการวิจยั   :   
                           2.1 ตัวแปรอิสระ    -    การเรียนโดยใหเพื่อนชวยสอน 
                                                          -    การเรียนโดยครูเปนผูสอน 
                                                          -   การเรียนโดยครูเปนผูสอนและนกัเรียนทําหนาที่เปนผูสอน
ดวย 
                           2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคําศัพทภาษาจนี 
                 3. ระยะเวลา   :   ปการศึกษา   2551 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
                   1. การเรียนโดยวธีิใหเพื่อนชวยสอน   หมายถงึ   การใหนกัเรียนกลุมเรียนเกงที่เรียนกับ
ครูแลว   ไปสอนกลุมนักเรยีนเรียนออน 
                   2. นักเรยีนกลุมเรียนเกง     หมายถึง   นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่  6  โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา    ที่มีผลการสอบกลางภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา   2551   รายวิชา   จ.  22203  ได
คะแนนคิดเปนรอยละ   80   ขึ้นไป 



                   3. นักเรียนกลุมเรียนออน    หมายถึง    นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา    ที่มีผลการสอบกลางภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา   2551   รายวิชา   จ.  22203  
ไดคะแนนคดิเปนรอยละ   50 -  59 
                   4. นักเรียนผูสอน    หมายถึง   นักเรียนกลุมเรียนเกงทีเ่รียนกับครูแลว  ไปสอนนักเรียน
กลุมเรียนออน 
                   5. นักเรียนผูเรียน    หมายถึง    นักเรียนกลุมเรียนออนในกลุมทดลองที่เรียนโดยวิธีให
เพื่อนชวยสอน 
                   6. ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน    หมายถึง    คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนคําศัพทภาษาจนี   ภายหลังจากที่เรียนครบเนื้อหาตามแผนการสอน 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
                   1. เปนแนวทางแกผูบริหาร  และผูบริหารการศึกษา   ในการปรับปรุงการสอนภาษาจีนใน
ระดับประถมศึกษา 
                   2. เปนแนวทางแกครูผูปฏิบัติการสอนภาษาจนี   ในการปรับปรุงการจัดกจิกรรมใน
หองเรียน    การสอนทบทวน   การใหความชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนในชั้นเรียน 
                   3. เปนแนวทางในการใหผูบริหารสถานศึกษาวางแผน    ใหความชวยเหลือ   สงเสริม   
สนับสนุน   ในการทําวจิัยช้ันเรียน   ซ่ึงเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การเสนอเรื่อง 
                  การวิจัยนี้  เพื่อการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคําศัพทภาษาจีนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2551  ที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอนกับที่เรียนโดย
ครูผูสอน 
แนวคิดทฤษฎท่ีีใช 

:  การสอนโดยใหเพื่อนชวยสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิจัย 
                นักเรยีนที่เรียนออน  และนกัเรียนทีเ่รียนเกงในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่  6  ป
การศึกษา  2551   จํานวน  9  คน  ดังนี ้
 
ลําดับที่ ช่ือ  -   สกุล ทดสอบกอนการ

เรียน 
ทดสอบหลังการ

เรียน 
หมายเหตุ 

1 ด.ช. รณกิตต์ิ          ธัญเพชรไพบูลย 45 56 สูงขึ้น 
2 ด.ญ. ชุติมณฑ    วินิจธนกิจ 32 53 สูงขึ้น 
3 ด.ช. ชยณฐั     หลอธารา

ประเสริฐ 
47 61 สูงขึ้น 

4 ด.ญ. ชนิสรา      ปรานตปรมัตถ 43 65 สูงขึ้น 
5 ด.ช. จิรวัฒน      ตองถือดี 50 69 สูงขึ้น 
6 ด.ญ. สุกัญญา    จิตถนอมวงศ 33 56 สูงขึ้น 
7 ด.ญ. ไอริณ        คุรุภากรณ 89 99 สูงขึ้น 
8 ด.ญ. เอมมิกา     พรพิมลมาศ 86 96 สูงขึ้น 
9 ด.ช. เจตน          บุญรําพรรณ 85 92 สูงขึ้น 

 
                   จากตารางแสดงใหเห็นวา   ผลการทดลองหลังทดสอบหลังการเรียนสูงกวาทดสอบ
กอนการเรียนอยางเหน็ไดชัด   ผลการทดลองหลังเรียนพบวา   คารอยละ  ของคะแนนสูงขึ้นเปนที่
พอใจ
                 2. นักเรียนผูเรียนมีทัศนคติที่ด ี และเหน็ประโยชนของการเรียนโดยใหเพือ่นชวยสอน 
                 3. นักเรียนผูสอนมีทัศนคติที่ด ี และเหน็ประโยชนของการเรียนโดยใหเพือ่นชวยสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 
แนวคิด    ทฤษฎ ี

 
การสอนโดยใหเพื่อนชวยสอน 

                                       การสอนโดยใหเพือ่นชวยสอน    เปนวิธีการสอนที่คิดขึ้นโดยรวมเอา
แนวความคิดของกระบวนการกลุม   ธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก   การกระจายบทบาทในการสอน   
การเรียนรูดวยตนเอง   และแนวความคดิของประชาธิปไตยไวดวยกนั   เปนการสอนที่เปลี่ยนแปลง
บทบาทของครูเปนอยางมาก   หรืออีกนยัหนึ่งเปนการสับเปลี่ยนบทบาทของผูเรียนใหมีสวนรวม
ในการรับผิดชอบการจัดประสบการณใหกบัตนเองและกลุม        เปนทั้งผูกระตุนใหเกิดการเรยีนรู
และสนองตอบในเวลาเดียวกัน  ซ่ึงแตเดิมนั้นครูเปนผูจดัประสบการณ   และกระตุนใหนักเรยีน
สนองตอบตามจุดประสงคที่ครูตั้งไว   โดยนกัเรียนมีโอกาสนอยมากในการเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตนตองการ 
                                     อยางไรก็ตามการเรยีนโดยวิธีนีจ้ะเกิดผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนมากนอยเพยีงใด  
ยังขึ้นอยูกับความสามารถของครูผูสอนอยูเชนเดิมในการวางแผนบทเรียน  กําหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกบัเนื้อหาวิชาและวัยของผูเรียน    ตลอดจนการคัดเลือกนกัเรียนผูสอน
ตองอาศัยเกณฑและความรอบคอบ     การใหเพื่อนชวยสอนมิใชวาครปูดภาระรับผิดชอบให
นักเรียนผูสอนทําหนาทีแ่ทนตนทุกอยาง    นอกจากตองวางแผนอยางระมัดระวังแลวตองคอยให
คําปรึกษาและชวยแกปญหาที่อาจเกิดขึน้ในชั้นเรียน    โดยเฉพาะในระยะเริ่มตนนกัเรียนผูสอนอาจ
สับสนตอบทบาทใหมของตน    ๙งสับเปลี่ยนจากผูเรียนมาเปนผูสอน   เปนหนาทีข่องครูตองชี้แนะ
ใหนกัเรียนเขาใจบทบาทและหนาทีใ่นชัน้เรียนของตน 
 
ประโยชนของการสอนโดยใหเพื่อนชวยสอน 
                         การสอนโดยใหเพื่อนชวยสอนเปนการเรยีนรูโดยใหนักเรียนเปนศนูยการเรียนอยาง
แทจริง    เนื่องจากนกัเรียนทกุคนเปนผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ใช
กระบวนการกลุมในการแกปญหา    การเรียนรูเกิดขึ้นจากพื้นฐานของสมัพันธภาพ   เนื่องจาก
บรรยากาศในการเรียนเปนกนัเอง     เปนการเรียนรูจากแหลงความรูหลายดานเพราะมปีฏิสัมพันธ
กับเพื่อนในกลุมหลายคน      และที่สําคัญเปนการสรางความมั่นใจ     และความสําคัญในตนเอง
โดยเฉพาะการเรียนภาษา    สิง่เหลานี้มีความจําเปนอยางยิง่   ประโยชนของการสอนโดยวิธีนี้มี
ดังตอไปนี ้
                  1. ทําใหการเรียนการสอนมีลักษณะเปนไปเพื่อการสือ่สาร   มากกวาการสอน
แบบเดิม    ทั้งนี้ เนื่องจากบรรยากาศในชั้นเรียนเปนกันเอง    ทําใหเกิดปฏิสัมพันธมากขึ้น  และ
นักเรียนทุกคนไดใชภาษาอยางทั่วถึง   (   Celani   1979   :   197 ) 



                          2. เกิดการเรยีนรูในหลายสถานะ    แทนที่นักเรยีนจะเรียนรูจากครูคนเดียว   
นักเรียนยังไดเรียนรูจากแหลงอ่ืนๆ  เชน   จากเพื่อนดวยกนัเอง     จากอปุกรณการสอนที่นํามาใช
ในชั้นเรยีน  (   Young   1972  :  630 ) 
                          3. เกิดแรงจูงใจและทศันคติที่ดีในการเรียน   โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่มีความ
กังวลในเรื่องขอบกพรองของตนเมื่อประกอบกิจกรรมทางภาษา    จากการสนทนากับเพื่อนในวัย
เดียวกันอาจทาํใหนกัเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น   เพราะใชภาษาระดับเดียวกันและมปีญหาในการ
เรียนที่คลายคลึงกัน   เมื่อนกัเรียนผูเรียนกลาที่จะซักถามก็เกิดความมั่นใจวาตนเองจะเขาใจบทเรียน
ไดอยางแนนอน   ในขณะเดยีวกันนกัเรียนผูสอนจะรูสึกภาคภูมใิจ   และรูสึกวาตนไดรับ
ความสําเร็จในการเรียน   ดวยสาเหตุตางๆ  เหลานี้  นักเรียนจึงเกิดความสนใจที่จะเรยีนมากขึน้   ซ่ึง
นําไปสูทัศนคติที่ดีในการเรียนในที่สุด  ( Sivasailam   1973  :  10  ) 
                           4. นักเรียนมีความรูแมนยาํขึ้น   นักเรยีนผูสอนจะไดทบทวนบทเรยีนอีกครั้ง
ในขณะทําการสอน    สวนนกัเรียนผูเรียนกไ็ดรับประโยชนโดยตรงจากนักเรียนผูสอน   เพราะ
เทากับวา   มแีหลงขอมูลซ่ึงสามารถใหขอมูลปอนกลับไดทันที   ( immediate     feedback  )   
โดยเฉพาะในลักษณะของการสอนแบบหนึ่งตอหนึ่ง   (  เพ็ญสุข   ภูตระกุล   2527  :   43 ) 
                          5. เปนการแบงเบาภาระของครู   แทนที่ครูจะตองสอนนักเรยีนในชัน้   ก็เปนเพียง
ใหคําแนะนํา   ใหคําปรึกษา   คอยสังเกต  และแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในการเรียนของนักเรียนแตละ
กลุม   ซ่ึงทําใหการเรียนการสอนเขาถึงนักเรียนสวนใหญมากยิ่งขึ้น (  Statman   1982   : 128 ) 
                            6. สงเสริมใหนกัเรียนทํางานเปนหมูคณะ   ใหรูจกัชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    และ
ทํางานอยางมรีะเบียบวินยั   นอกจากนี้ยังทําใหนกัเรียนเล็งเห็นคุณคาของการศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง  ( ปรีชา     วิเทศวิทยานุศาสตร   2524  :  44  -  45  ) 
                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
รูปแบบการวิจัย          รูปแบบการทดลอง 
 
1. ขั้นสรางบทเรียน    /    นวตักรรม 
                                   การวิจยัในครั้งนีเ้ปนการวิจยัในชัน้เรียน   โดยทําการวิจยัวิชาทีผู่วิจัย
รับผิดชอบในรายวิชาภาษาจนี   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6   ปการศึกษา  2551  โดยทดลองแบบ
กลุมตัวอยางเดียวใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจีนเปนเครื่องมือในการควบคุม 
มีการวัดผลดวยการอาน    การสังเกต  และสรางขอสอบตามจุดประสงคการเรียนรู   ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1.   ศึกษางานวิจัยทีเ่กีย่วกับการเรียนการสอน  เพื่อเลือกบทเรียนที่เหมาะสมมาทําวิจยั 
2.  ศึกษาแนวคิดและวิธีสอนโดยวิธีใหเพือ่นชวยสอน   และแนวการสอนศัพทภาษาจีน 
3.   วิเคราะหบทเรียนเพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
4.    ศึกษาการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และวิเคราะหขอสอบ 
5.    ศึกษาการสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจทัศนคติทางการเรียน 

 
2. ขั้นดําเนนิการทดลอง 
                  1.   กลุมตัวอยาง   :    นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่   6  ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา    ปการศึกษา   2551   จํานวน   9    คน 
                  
                    2.    ตัวแปร   ตวัแปรที่ใชในการวิจัย   ไดแก   
                           2.1 ตัวแปรอิสระ    -    การเรียนโดยใหเพื่อนชวยสอน 
                                                          -    การเรียนโดยครูเปนผูสอน 
                                                          -   การเรียนโดยครูเปนผูสอนและนกัเรียนทําหนาที่เปนผูสอน
ดวย 
                           2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคําศัพทภาษาจนี 
                   
                    3.   รูปแบบการทดลอง     การวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบกลุมตัวอยางมีการวัดผลการ
ทดลองและการสังเกต 
 
                    



                    4.    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                                    1 .  แผนการสอนวชิาภาษาจนี 
                                    2. แบบทดสอบการอานคําศัพทภาษาจีน 
                                    3. แบบสอบถาม 

5. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
                                     1. ทดสอบกอนการเรียน  ( Pretest )  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาทดสอบ
กอนการเรียน  ทั้งกลุมควบคมุและกลุมทดลอง 
                                  2. นําเนินการสอน  ครูเปนผูดําเนนิการสอนกลุมควบคุมตามแผนการสอนที่
สรางขึ้นโดยใชเวลาในคาบเรียน   ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแตละคาบในกลุมควบคุม   นักเรยีน
เรียนเกงที่ไดรับการคัดเลือกไวใหเปนนักเรียนผูสอน  จะตองไปสอนกลุมทดลอง  ดังรายละเอยีด
ดังนี ้
                       2.1 กลุมควบคุม   ครูหนึง่คนสอนนักเรยีน  จํานวน  18  คน  ซ่ึงประกอบดวย
นักเรียนกลุมเรียนเกง  3   คน ,  เรียนปานกลาง  6  คน  และนักเรียนกลุมเรียนออน  9  คน  โดยใช
แผนการสอนที่สร 
                                   2.2 กลุมทดลอง  ผูสอนเปนกลุมนกัเรียนเรยีนเกง  จํานวน  3  คน  ที่เรียนกับ
ครูในกลุมควบคุมมาแลว  สอนนักเรียนกลุมเรียนออน   จํานวน  9  คน  การเรียนการสอนในชั้น
จัดเปนกลุมยอย  3  กลุม  แตละกลุมยอยประกอบดวยนักเรียนผูสอน  1  คน  และนกัเรยีนผูเรียน  3  
คน นักเรยีนผูสอนจะตองประจํากลุมเดิมจนการทดลองสิ้นสุด   ในการทดลองครั้งนี้นักเรียนผูสอน
เปนผูกําหนดวธีิสอน   และกจิกรรมตางๆ  ในชั้นเรยีนเอง 
                      3. การทดสอบหลังการสอน  ( Posttest  )  ภายหลังการเรียนครบเนื้อหาทั้งกลุม
ควบคุม   และกลุมทดลองแลว  จึงทําการทดสอบพรอมกัน   โดยใชแบบทดสอบทางการเรียนที่
สรางขึ้น   เปนแบบสอบคูขนานกับแบบสอบที่ใชทดสอบกอนการเรียน   เพื่อนําคะแนนที่ไดไป
ทดสอบความแตกตางทางสถิติตอไป 
                                  4. การสํารวจทัศนคติทางการเรียน  ภายหลังจากเรียนครบตามเนื้อหาแลว  จึง
ใหนกัเรียนในกลุมทดลองตอบแบบสอบถาม  เพื่อสํารวจทัศนคติทางการเรียนโดยวิธีใหเพื่อนชวย
สอน 
            5. การสัมภาษณ  ภายหลังจากเรียนครบเนื้อหาแลว   จงึสัมภาษณนักเรียนผูสอน
เปนรายบุคคล   เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
 
                   6. การวิเคราะหขอมูล      คารอยละ 
 
    



บทท่ี  4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
                1. การวิจัยเร่ือง   “  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคําศัพทภาษาจนีของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอนกบัทีเ่รียนโดยครูผูสอน  ” เปนการวิจยัเชิง
ทดลองแบบ  Control   group  -  pretest – posttest   design   มีผลการทดลองดังนี ้
 
ลําดับที่ ช่ือ  -   สกุล ทดสอบกอนการ

เรียน 
ทดสอบหลังการ

เรียน 
หมายเหตุ 

1 ด.ช. รณกิตต์ิ          ธัญเพชรไพบูลย 45 56 สูงขึ้น 
2 ด.ญ. ชุติมณฑ    วินิจธนกิจ 32 53 สูงขึ้น 
3 ด.ช. ชยณฐั  หลอธาราประเสริฐ 47 61 สูงขึ้น 
4 ด.ญ. ชนิสรา      ปรานตปรมัตถ 43 65 สูงขึ้น 
5 ด.ช. จิรวัฒน      ตองถือดี 50 69 สูงขึ้น 
6 ด.ญ. สุกัญญา    จิตถนอมวงศ 33 56 สูงขึ้น 
7 ด.ญ. ไอริณ        คุรุภากรณ 89 99 สูงขึ้น 
8 ด.ญ. เอมมิกา     พรพิมลมาศ 86 96 สูงขึ้น 
9 ด.ช. เจตน          บุญรําพรรณ 85 92 สูงขึ้น 

 
                   จากตารางแสดงใหเห็นวา   ผลการทดลองหลังทดสอบหลังการเรียนสูงกวาทดสอบ
กอนการเรียนอยางเหน็ไดชัด   ผลการทดลองหลังเรียนพบวา   คารอยละ  ของคะแนนสูงขึ้นเปนที่
พอใจ 
                 2. นักเรียนผูเรียนมีทัศนคติที่ด ี และเหน็ประโยชนของการเรียนโดยใหเพือ่นชวยสอน 
                 3. นักเรียนผูสอนมีทัศนคติที่ด ี และเหน็ประโยชนของการเรียนโดยใหเพือ่นชวยสอน 
                    
 
                                                
 
 
 
 
 



บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย    /   ขอเสนอแนะ 

 
                       ผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิัยครั้งนี้   สรุปได  ดงันี้คือ 
                       1. นักเรียนกลุมเรียนออน   ที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
ภาษาจนีสูงขึ้นกวานักเรยีนกลุมเรียนออนที่เรียนโดยครูเปนผูสอน  ที่ระดับ  .05  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว 
                       2. นักเรียนกลุมเรียนเกงที่เรียนกับครูและทําหนาที่เปนผูสอนดวย   มผีลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนภาษาจีนสูงขึ้นกวานักเรียนกลุมเรียนออนที่เรียนโดยครูเปนผูสอน เพียงอยางเดียว ที่ระดับ  
.01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
                       3. นักเรียนผูเรียนมีทัศนคติทีด่ี  และเห็นประโยชนของการเรียนโดยใหเพื่อนชวย
สอน 
                       4. นักเรียนผูสอนมีทัศนคติทีด่ี  และเห็นประโยชนของการเรียนโดยใหเพื่อนชวย
สอน 

ขอเสนอแนะ 
                       ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเหน็ถึงประสิทธิภาพของการสอนโดยใหเพื่อนชวยสอน
เนื่องจากนักเรยีนที่เรียนโดยวิธีนี้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจีนสูงขึ้นกวานักเรยีนกลุมเรียนออน
ที่เรียนโดยครูเปนผูสอน    จากขอมูลที่ไดจากผลการวิจยั  และขอมูลที่ไดจากการสังเกตของผูวิจัย  
จึงขอเสนอแนะเกีย่วกับการนําวิธีนี้ไปใชในโรงเรียน  ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ทําหนาที่ในการสอนจะตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อและ
เปนที่ยอมรับในชั้นเรียนซึ่งจะกอใหเกดิความรวมมือ 

2. การจัดกลุมควรจัดใหเพศเดยีวกันอยูดวยกนั   จากการสอบถามนักเรียนผูสอนถึง
ความตองการในการสอนเพือ่น   นักเรยีนผูสอนสวนมากอยากรวมกิจกรรมกับ
นักเรียนเพศเดยีวกัน 

3. การจัดกลุมควรใหนักเรียนจดักลุมตามความสมัครใจ  จะชวยลดความประหมา
และความขัดแยงสวนตวั  และกลุมที่จัดไมควรใหญเกินไป 
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