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ตอนเรียน A1 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุม่เพ่ือนชว่ยเพ่ือน 

ผู้ด ำเนินกำรวิจัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มชัฌิมา  
หน่วยงำน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ปี พ.ศ.   2555 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจดัการฐานข้อมลู
เบือ้งต้น เร่ือง การออกแบบฐานข้อมลู ของนกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนเรียน A1 ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาหลกัสตูร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การจัดการ
ฐานข้อมลูเบือ้งต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 42 คน ซึ่งแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 
จ านวน 21 คน ท่ีเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุม่เพ่ือนชว่ยเพ่ือน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 21 คน 
ท่ีเ รียนด้วยกระบวนการแบบปกติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการจดัการฐานข้อมลู เร่ือง การออกแบบฐานข้อมลู ของนกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตอนเรียน A1 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนกบัการเรียนแบบปกติ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยนกัศกึษาท่ีเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
เพ่ือนชว่ยเพ่ือนมีคะแนนเฉล่ียมากกวา่กลุม่ท่ีเรียนแบบปกต ิ
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The purpose of this research was to compare learning achievement of students who 
enrolled the Introduction to Database Management Course for Database Design in 
Information Technology Program, Section A1, Suan Dusit Rajabhat University using peer 
tutoring group and normal teaching. The samples consisted of 42 students of Information 
Technology Curriculum at Suan Dusit Rajabhat University who registered in Introduction to 
Database Management Course in the first semester of the 2011 academic year. The students 
were divided into two groups: 1) the experimental group of 21 students, and 2) the controlled 
group of 21 students. The instruments used for data gathering were Pre and Post Tests to 
evaluate learning achievement. The statistics used for the data analyses were percentage, 
mean, standard deviation and t-test. The result of this research indicated that learning 
achievement in Introduction to Database Management Course for Database Design of both 
groups of Students of Information Technology Program, Section A1 was significantly different 
at the .05 level. Moreover, mean score of the experimental group was more than mean score 
of the controlled group. 

 
 


