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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนีมุ้งเนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของบทเรียนเว็บชวยสอนวิชาโปรแกรม
ประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดกับการสอนแบบเรียนดวยตนเอง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บทเรียนเว็บคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบจัดการเรียนการสอน 
มูเดิ้ล ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 20 คน ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา 
1) ประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนแบบทบทวนบนระบบมูเดิ้ล ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาเทากับ 1.07 สูงกวา
เกณฑ การหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่เรียนรูรวมกันแบบ
เพื่อนคูคิดสูงกวากลุมที่เรียนรูดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตริะดับ .05 
 
คําสําคัญ :  บทเรียนเว็บชวยสอน  การเรียนรูดวยตนเองเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด  โปรแกรมประยุกตดานระบบ 
      สารสนเทศเพื่อการบริหาร  
 

Abstract 
   This research aims to compare the learning achievement of WBI in Programming 
Application in Management Information System by using Think-Pair-Share and Self-directed 
Learning. The tool for this research was Moodle LMS (Learning Management System) that 
consisted of content, pretest, and posttest. The samples for this research were 20 students in 
the field of computer science chosen by purposive sampling technique. The research 
procedure started with the sampling group used the WBI. Before learning, the pretest was 
tested and then after studying, they did the posttest. The scores were analyzed by the 
statistics. The results of the research were 1) the efficiency of the developed lesson was 1.07 
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 จ.มหาสารคาม 44000 
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by using Meguigan’s formula, and 2) the student achievement of the group who ware Think-
Pair-Share Learning higher than self-learning significantly at .05 levels. 
 
Keywords: WBI, Self-directed learning Think-Pair-Share, Programming Application in Management Information  
    System 
 

บทนํา 
  การเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Programming Application in Management Information System) เปนวิชาที่สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม วิชานี้ นักศึกษาประยุกตความรู ทักษะ และเทคนิควิธีการที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อใชในสภาพแวดลอมของธุรกิจจริง เปนการรวบรวมความรูดานบริหารระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแกปญหาในเหตุการณเฉพาะหนาในองคกรที่ทดลองปฏิบัติงานจริง โดย
ใหนักศึกษาทําการศึกษาในหองเรียนประกอบกับการสื่อสารผานสื่อออนไลน ซึ่งไดแก เว็บชวยสอน ทํา
ใหเกิดปญหาหลายประการ พอสรุปได ดังนี ้
   1. ผลสัมฤทธิ์ไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  2. ความแตกตางดานความรู มีการคละนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ออน 
   จากเหตุผลที่กลาวมาแลวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนเว็บชวยสอน รายวิชา 
โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใชการเปรียบเทียบระหวางเทคนิคแบบ
เพื่อนคูคิดกับการสอนแบบเรียนดวยตนเอง บนระบบจัดการเรียนการสอน มูเดิ้ล เพื่อใหไดผลลัพธใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งบทเรียนเว็บชวยสอนมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบสําหรับใช
ทดสอบความเขาใจ และวัดความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว    
 

วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจยั 
     1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ระหวางการเรียนแบบเพื่อนคูคิดกับแบบเรียนดวยตนเอง   
   2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบเพื่อนคูคิดสูงกวาการเรียนดวย
ตนเอง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
      ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 
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   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรม
ประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จํานวน 20 คน 
เนื้อหา  
       เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาบทเรียน เปนวิชาโปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 4 ป ในบทที่ 3 เรื่อง ระบบ
สารสนเทศในธุรกิจ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 หัวขอยอย 
    1) ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
    2) ระบบสารสนเทศดานการผลิต 
    3) ระบบสารสนเทศทางดานการเงิน 
    4) ระบบสารสนเทศทางดานบัญช ี
    5) ระบบสารสนเทศทางดานทรัพยากรบุคคล 
ระยะเวลาในการทดลอง 
   ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 17-
28 พฤศจิกายน 2552 
ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรตน คือ การเรียนแบบเพื่อนคูคิด และการเรียนแบบเรียนดวยตนเอง 
   2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนเว็บชวยสอน วิชา
โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
  

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 
     เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think-Pair-Share) เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือโดยแบง
ผูเรียนออกเปนคูๆ ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะของคู ซึ่งสามารถใชไดทั้งกลุมผูเรียนทุกระดับ 
จัดวาเปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือที่ไดรับการยอมรับมากอีกรูปแบบหนึ่งเนื่องจากทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (Barkley, 2005) ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ แบบ Think-
Pair-Share ประกอบดวย 3 ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1) Think หมายถึงการทาทายใหผูเรียนไดคิดและ
ไตรตรองจากคําถามแบบปลายเปด หรือการเฝาสังเกตพฤติกรรมของ ผูเรียน 2) Pair หมายถึงการจัดให
ผูเรียนจับคูกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นที่กําหนดไวเพื่อหาขอสรุป หรือ
คําตอบที่ตองการ 3) Share หมายถึงการสลายจากการจับคู แลวสรุปผลการคนหาคําตอบรวมกันทั้งชั้น
เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู สรุปและอภิปรายผล โดยนักศึกษามีอิสระในการถาม หรือตอบขอซักถาม
โดยจับคูกับสมาชิกเพื่อแบงปนความคิด วิธีการนี้มีประโยชนอยางยิ่งในการอภิปรายผลเนื่องจากทําให
นักศึกษามีสวนรวม (Webb D, 2009) ดังภาพที ่1    
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ภาพที ่1: ขั้นตอนการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 

 
การเรียนรูดวยตนเอง 
   การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning: SDL) เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการ
เรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ความตองการและความถนัด อยางมีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลง
เรียนรู เลือกวิธีการเรียนและประเมินความกาวหนาการเรียนรูของตนเอง ซึ่งทําดวยตนเอง (ชัยฤทธิ,์ 
2544) การเรียนรูดวยการชี้นําตนเองมีหลายรูปแบบ เชน การอาน การอภิปราย การเขียน การเสาะหา
ความรูโดยการสัมภาษณ การเรียนรูดวยตนเองจากการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม สื่อตางๆ เปนตน 
e-Learning 
   e-Learning ยอมาจากคําวา Electronic Learning เปนการเรียนการสอนผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปน วิทยุกระจายเสียง(Radio), โทรทัศน(TV), ซีดีรอม/ดีวีดีรอม(CD-
ROM/DVD-ROM)ม เครือขายอินทราเน็ต(Internet), เครือขายเอ็กซทราเน็ต (Extranet), เครือขาย
อินเทอรเน็ต(Internet), ดาวเทียม(Satellite Broadcast), โทรศัพทมือถือ(Mobile), เครื่องพีดีเอ (PDA) 
หรืออุปกรณไรสายตางๆ โดยที่ผูเรียนสามารถเขาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย ไดทุกที ่ ทุก



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 2104 

เวลา ผานทางหนาเว็บไซตในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย (อาณัติ, 2553) ไมวาจะเปนขอความ เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ อีกทั้งผูใชงานสามารถทําการโตตอบไดเสมือนการนั่งเรียนในหองเรียนปกต ิ
นับเปนการลดชองวางทางการศึกษาอยางแทจริง ทําใหทุกคนสามารถเขาเรียนรูไดเทาเทียมกันตลอด 
24 ชั่วโมง 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนเว็บชวยสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด กับการสอนแบบเรียนดวย
ตนเอง (ธาดา จันตะคุณ, 2553) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บทเรียนเว็บคอมพิวเตอรชวยสอน 
ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนเว็บคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
1.15 ตามสูตรของเมกุยแกนส  ซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่กําหนดไว เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
กอนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบดวย การทดสอบ t-test พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนเว็บชวยสอนที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนเว็บชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใช
เทคนิคเพื่อนคูคิด และวิธีเรียนดวยตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา
บทเรียนเว็บชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
   งานวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ WBI วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2545 บนระบบ Moodle LMS 
(อนันต  มีสรรพวงศ, 2552) ผลการวิจัยพบวา WBI วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
บนระบบ Moodle LMS มีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.17 ตามสูตรของเมกุยแกนส ผูเรียนที่เรียนดวย WBI 
ทีผู่วิจัยสรางขึน้ 
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
ผูเรียนที่เรียนดวย WBI ทีผู่วิจัยสรางขึน้โดยใชวิธีการเรียนเปนคูแบบ Think–Pair–Share กับการเรียน
ตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย 
   แบบแผนการทดลองในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหเปนแบบ Pretest Posttest Control 
Experimenter Group Design โดยมีการทดสอบแบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่เรียนรูแบบเพื่อนคูคิด และ
กลุมที่เรียนรูดวยตนเอง โดย มีการทดสอบกอนการเรียน 1 ครั้ง และหลังเรียน 1 ครั้ง เพื่อนําคะแนน
เฉลี่ยทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบตามสมมติฐาน  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
        1 บทเรียนเว็บชวยสอนรายวิชาโปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งมีการ
ตรวจสอบคุณภาพแลว 
    2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การดําเนินการทดลอง 
   การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ระหวางวันที่ 17-28 
พฤศจิกายน 2552 ตามแบบแผนการทดลองที่กําหนดไวในลักษณะเรียนรูดวนตนเอง 1 คนตอเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง และเรียนเปนคู 2 คนตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยมีการชี้แจงใหกลุม
ตัวอยางทราบเกี่ยวกับการใชงานบทเรียนเว็บชวยสอน 
การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเลือกใชสถิติที่สอดคลองกับ
ขอมูล ภายใตกรอบวัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัยไดแก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของบทเรียนวิชาโปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บนระบบ Moodle LMS ที่
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวา 1.07 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนที่เรียนดวยเทคนิคแบบเพื่อนคูคิดสูงกวาการเรียนดวยตนเอง โดยใชการทดสอบคา t-test 
(วัญญา  วิศาลาภรณ, 2540)  

 
ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาเว็บชวยสอนแบบทบทวน บนระบบ LMS (Moodle)  
   ผูวิจัยไดสรางบทเรียนออนไลน บนระบบ LMS (Moodle) รายวิชาโปรแกรมประยุกตดานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 หัวขอยอย ดังตอไปนี ้
    1) ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
    2) ระบบสารสนเทศดานการผลิต 
    3) ระบบสารสนเทศทางดานการเงิน 
    4) ระบบสารสนเทศทางดานบัญช ี
    5) ระบบสารสนเทศทางดานทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนแบบทบทวน บนระบบ LMS (Moodle) 
   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการสอนวิเคราะหคาประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส (Meguigans) 

 
เมื่อ M1แทน คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
  M2แทน คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
  Pแทน คาคะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
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ตางรางที่1:  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนเว็บชวยสอน แบบทบทวน วิชาโปรแกรมประยุกต
ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของกลุมตัวอยางที่ 1 ที่ใชวิธีการเรียนดวยตนเอง 
(1:1)  

คะแนน N คะแนนเต็ม X  SD ระดับ
ประสิทธิภาพ 

ทดสอบ 
กอนเรียน 

10 40 24.20 2.86 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

10 40 28.90 1.18 

 
 

1.70 

 

   จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนของกลุมตัวอยางที่ 1 จํานวน 10 คน ซึ่ง
คะแนนเต็มเทากับ 40 คะแนน โดยทําแบบทดสอบกอนเรียนไดคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 24.20 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.86 และการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 28.90 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.18 และเมื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนของบทเรียนเว็บชวยสอน
แบบทบทวนจากการทดลองใชบทเรียน และวิเคราะหขอมูล โดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพของ 
Meguians ปรากฏวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ เทากับ 1.70 
  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางกลุม 
   การหาคาแตกตางของคะแนนเฉลี่ย โดยใช t-test  

 
เมื่อ  t  แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

  แทน จํานวนสมาชิกในกลุมที่ 1 และกลุมที ่2 ตามลําดับ 
 แทน  คาเฉล่ียของกลุมที ่1 และกลุมที ่2 ตามลําดับ 

  แทน  ความแปรปรวนของกลุมที่ 1 และกลุมที ่2 ตามลําดับ 
 

ตางรางที่ 2:  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม  
หลังเรียน คะแนน N คะแนนเต็ม 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
t 

Sig. 

กลุมตัวอยางที่ 1 
(เรียนดวยตนเอง) 

10 40 28.90 1.81 

กลุมตัวอยางที่ 2 
(เรียนรูแบบเพื่อนคูคิด) 

10 40 36.00 1.82 

 
6.249** 

 

 
.000 

 

* ระดับนัยสําคัญที ่.05 
 

    จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของทั้ง 2 กลุม โดยกลุม
ตัวอยางที่ 1 (การเรียนรูดวยตนเอง) (1:1) มีคาเฉลี่ย 28.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.81 สวนคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมตัวอยางที่ 2 (การเรียนแบบเพื่อนคูคิด) (2:1) มีคาเฉลี่ย 
36.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.82 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียนกลุมตัวอยางที่ 2 มีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยางที่1
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

สรุปผลการวิจัย 
   ประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนแบบทบทวนบนระบบมูเดิ้ล ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาเทากับ 1.07 
ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่เรียนรูรวมกันแบบ
เพื่อนคูคิดสูงกวากลุมที่เรียนรูดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งการเรียนรูแบบเพื่อน
คูคิดเปนเทคนิคการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรูให
ประสบผลสําเร็จรวมกัน เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดที่นํามาประยุกตใชในการวิจัยนี้เมื่อนํากลุมที่
เรียนรูแบบเพื่อนคูคิดมาเปรียบเทียบกับกลุมที่เรียนรูดวยตนเอง ปรากฏวาไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น สรุปไดวาการเรียนแบบใชเทคนิคเพื่อนคูคิดดีกวาแบบเรียนรูดวยตนเองซึ่งเปนไปตามที่
สมมติฐานกําหนดไว 
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