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การพัฒนาผูเรียนดวยการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน
Developing Learners by Using Peer Feedback
พินดา วราสุนันท1
Pinda Varasunun1
สาระสังเขป

การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนองคประกอบที่สําคัญในการสงเสริมการเรียนรูและการประเมินความกาวหนา
(Formative assessment) ซึง่ การจัดการเรียนรูใ นยุคปจจุบนั ตองการใหผเู รียนมีสว นรวมในกระบวนการเรียนรู แนวคิดหนึง่ ทีน่ า สนใจ
และผูเขียนนําเสนอในบทความนี้คือ การใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน (Peer feedback) เนื่องจากมีนักวิจัยที่ศึกษาพบวา แนวคิดนี้สง
เสริมการมีสวนรวมในการเรียนระหวางผูเรียนและครู พัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนโดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียนในระยะยาวมากกวาขอมูลยอนกลับที่ไดรับจากครู รวมถึงการสรางบรรยากาศในการเรียนรูแบบมิตร บทความนี้จึงตองการนํา
เสนอถึงหลักการและกระบวนการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน รวมถึงปจจัยสงเสริมสนับสนุนการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน ผูเขียน
หวังวาเนือ้ หาในบทความนีจ้ ะเปนประโยชนแกครูและผูเ รียนในการเรียนรูด ว ยแนวคิดการใหขอ มูลยอนกลับโดยเพือ่ น (Peer Feedback)
คําสําคัญ : ขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน

SUMMARY

Feedback is the important component to enhance the learning process and formative assessment.
Nowadays, learners must be participated in the learning process. The interesting concept which offers in this
article is peer feedback method. Researchers found that the peer feedback method enhance the learning
participation between learners and teachers, improving learners by changing learners’ behavior in a long
term learning rather than feedback by teachers including building friendly atmosphere for learning. This article
would like to present the principles of how to provide peer feedback and process of using peer feedback
including factors encouraging peer feedback. The author hopes that the content of this paper can be beneficial
for teachers and learners to learn by using peer feedback.
Keywords : peer feedback
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บทนํา

จุ ด มุ  ง หมายของการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู 
นอกจากตองการตัดสินผลการเรียนรูแลว สิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้ Taras (2008 : 173)
กลาววา การใหขอ มูลยอนกลับ หรือ Feedback คือองคประกอบ
ที่สําคัญในการสงเสริมการเรียนรู ประกอบกับ Liu และ Lee
(2013 : 187) เห็นวา การประเมินทางวิชาการแบบเดิมๆ มุงเนน
เพียงแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยผูเรียนจะใชกลยุทธการเรียนรู
ของตนเองในการหาคําตอบ จึงมีขอ จํากัดในการสงเสริมการมีสว น
รวมระหวางบุคคล ครูจงึ ควรหาวิธกี ารสงเสริมการเรียนรูแ ละการ
มีสว นรวมระหวางผูเ รียนดวยวิธกี ารประเมินทีห่ ลากหลายโดยใช
หลักการประเมินความกาวหนา (Formative assessment) ดวย
วิธีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนที่นอกเหนือจากการประเมิน
แบบสรุปผลรวม (Summative assessment) โดยในปจจุบัน
ขอมูลยอนกลับถูกนํามาใชทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู
และทักษะ นับเปนปจจัยสําคัญในการสรางแรงจูงใจสําหรับ
การเรียนรูรวมถึงการสงผลใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามเปา
หมายทีก่ าํ หนดไว (Shute, 2008 : 1) จึงมีงานวิจยั ในตางประเทศ
มากมายที่ศึกษาและใชขอมูลยอนกลับในการพัฒนาผูเรียน
บทความที่ผูเขียนตองการนําเสนอในครั้งนี้คือ แนวคิดการให
ขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน หรือที่เรียกวา Peer Feedback โดย
กลาวถึงที่มาของแนวคิดนี้ ความหมาย หลักการและกระบวน
การดําเนินงาน บทบาทของครูและผูเรียน รวมถึงขอจํากัดของ
แนวคิด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ทีม่ าของแนวคิดการใหขอ มูลยอนกลับโดยเพือ่ น (Peer
Feedback)
ตามทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตนถึงประโยชนของการให
ขอมูลยอนกลับ คือ การพัฒนาความรูความสามารถของบุคคล
และการสรางแรงจูงใจสําหรับการเรียนรู ครูจึงใชกระบวนการให
ขอมูลยอนกลับนีใ้ นการพัฒนาผูเ รียน แตมงี านวิจยั มากมายทีพ่ บ
วาขอมูลยอนกลับจากครูมขี อ จํากัดบางประการ เชน Gielen และ
คณะ (2010 : 147) ที่กลาววาขอจํากัดคือ เวลาและโอกาสใน
การใหขอมูลยอนกลับเพราะภาระงานของครูที่มีมากและการมี
ปฏิสมั พันธกบั ผูอ นื่ มากมาย เชนเดียวกับ Yang และคณะ (2006
อางถึงใน Gielen และคณะ, 2010 : 144-147) ศึกษาพบวาขอมูล
ยอนกลับจากครูมคี วามนาเชือ่ ถือเพราะครูมปี ระสบการณมากกวา

แตอิทธิพลที่จะสงผลในการพัฒนาตนเองของผูเรียนจะเปน
ผลลัพธที่เกิดในระยะสั้น ขอคนพบในงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้จึง
สนับสนุนการใหขอมูลยอนกลับจากเพื่อน นอกจากนี้มีงานวิจัย
หลายชิ้นที่ใชแนวคิดการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อนมาพัฒนา
ศักยภาพของผูเ รียนหลายๆดาน เชน 1) การพัฒนาความสามารถ
ทางดานการเขียน โดยงานวิจัยของ Lundstrom และ Baker
(2009 : 30-33) และ Su (2011 : 366-267) มีการฝกผูเรียนให
ขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นทําการยกตัวอยาง
การเขียนที่ยังมีขอบกพรองอยูใหผูเรียนเสนอแนะวาจะพัฒนา
การเขียนในบทความอยางไรใหดีขึ้น 2) การทําวิทยานิพนธ โดย
มีอาจารยที่ปรึกษาชวยดูแลและฝกการใหขอมูลยอนกลับโดย
เพือ่ น และ 3) การมอบหมายงาน/การบานผานทางออนไลน (Liu
และ Lee, 2013 : 190) ซึ่งจุดเดนของแนวคิดการใหขอมูลยอน
กลับโดยเพือ่ นมีหลายประการ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วของสรุปไดดงั นี้ (Yang และคณะ, 2006 อางถึงใน Gielen
และคณะ, 2010: 144-147 ; Su, 2011 : 366-367 และ Liu และ
Lee, 2013 : 190-193)
ประการแรก ผูเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้นใน
การไดรับขอมูลยอนกลับจากเพื่อนและเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียนในระยะยาวนําไปสูการควบคุมตนเอง/
การกํากับตนเองมากกวาจากครู
ประการที่สอง ขอมูลยอนกลับโดยเพื่อนเขาใจงาย
ไมซบั ซอนและเหมาะสมกับผูเ รียนมากกวาเพราะเพือ่ นผูใ หขอ มูล
ยอนกลับนั้นมีวัยที่ใกลเคียงกันมากกวาขอมูลยอนกลับจากครู
ประการที่สาม สามารถไดรับขอมูลยอนกลับโดย
เพื่อนที่มีความรวดเร็วกวาจากครูและมีความสมํ่าเสมอมากกวา
เพราะภาระงานของครูที่มีมาก
ประการที่สี่ สงเสริมการมีสวนรวมในการเรียน
ระหวางผูเรียนและพัฒนาความรูความสามารถ รวมถึงการสราง
บรรยากาศในการเรียนรูแบบมิตร นับเปนกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. ความหมายของแนวคิดการใหขอมูลยอนกลับโดย
เพื่อน (Peer feedback)
การใหขอ มูลยอนกลับโดยเพือ่ น (Peer feedback)
หมายถึง การใหขอเสนอแนะจากผูเรียนที่มีความสามารถเทา
เทียมกันแตมิไดมุงหวังเพื่อการตัดสินหรือใหระดับคะแนน โดย
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เพือ่ นจะใหขอ มูลยอนกลับเพือ่ เสนอจุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนาเพือ่
นําไปสูกระบวนการพัฒนาความสามารถ สิ่งที่สําคัญของการให
ขอมูลยอนกลับโดยเพื่อนคือ ความไววางใจและปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล (Gielen และคณะ, 2010 : 144) ทั้งนี้มีคําที่
เกี่ยวของกับขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน (Peer Feedback) เชน
การประเมินโดยเพื่อน หรือ Peer Assessment จะมีขอบเขตที่
กวางกวาซึง่ ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ทิ างการประเมิน การกําหนด
วัตถุประสงคของกลุมผูประเมิน มีการกําหนดรูปแบบการฝก
อบรมและการให คํ า แนะนํ า แต ข  อ มู ล ย อ นกลั บ โดยเพื่ อ น
(Peer Feedback) จะมีขอบเขตทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากกวาคือ เนน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล หากแบงประเภทของขอมูล
ยอนกลับเปน 2 ระยะตามแนวคิดของ Shute (2008 : 1-2) คือ
1) ขอมูลยอนกลับเพื่อความกาวหนา (Formative
Feedback) หมายถึง การใหขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมสนับสนุน
ความสามารถของผู  เ รี ย นที่ ไ ม ใ ช ก ารประเมิ น เพื่ อ มุ  ง ตั ด สิ น
วัตถุประสงคหลัก คือ การสงเสริมการเรียนรูหรือความสามารถ
โดยใหสารสนเทศทีถ่ กู ตองตรงกับเปาหมายและทักษะและเชือ่ ม
โยงกับการวินจิ ฉัยและบุคลิกภาพของผูเ รียน และ 2) ขอมูลยอน
กลับแบบสรุปผลรวม (Summative Feedback) คือขอมูลยอน
กลับที่ผูเรียนไดรับหลังจากการสอบแลว ขอมูลยอนกลับโดย
เพื่อน (Peer Feedback) จัดเปนขอมูลยอนกลับเพื่อความ
กาวหนา (Formative Feedback) โดยมีหลักการใหขอมูลยอน
กลับโดยเพื่อนดังนี้
3. หลักการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน
การที่จะใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายการเรียนรูที่
กําหนดไวดวยกระบวนการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน ครูตอง
เขาใจหลักการใหขอมูลยอนกลับที่ดี จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของสรุปไดดังนี้ (Svinicki, 2001 : 19-23; Rubin, 2006
: 385-388 และ Shute, 2008 : 19-20)
3.1 มีการกําหนดเปาหมายรวมกันทีช่ ดั เจน และการ
กําหนดทิศทางใหผูเรียนสามารถไปถึงเปาหมายได
3.2 ขอมูลยอนกลับนั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
มีความเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน ไมยาวจนเกินไป หลีกเลีย่ ง
การใหขอมูลที่แสดงอารมณ
3.3 ใหสารสนเทศในเชิงบวกและมุงเนนการพัฒนา
ความสามารถที่เปรียบเทียบเฉพาะในตัวบุคคลไมเปรียบเทียบ
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กับบุคคลอื่นๆ
3.4 ทันเวลาตอการนําไปใช โดย Shute (2008 :
15) แนะนําวาสําหรับกิจกรรมที่ใหมและยากควรใหขอมูลยอน
กลับแบบทันทีทันใด แตหากตองการสงเสริมกระบวนการเรียน
รูโ ดยการถายทอดความรูท มี่ สี คู วามสามารถและการลงมือทําควร
ใหขอมูลยอนกลับแบบลาชา
ทั้งนี้ประเด็นที่กลาวมาขางตนถึงหลักการใหขอมูล
ยอนกลับที่ดีนั้นเปนหลักการของขอมูลยอนกลับทั่วๆ ไปที่
สามารถนําไปประยุกตใชได แตประเด็นทีผ่ เู ขียนตองการนําเสนอ
เพิ่มเติมคือ มุมมองที่ขอมูลยอนกลับโดยเพื่อนซึ่งมีความแตก
ตางจากขอมูลยอนกลับทัว่ ๆไป ครูผสู อนจึงมีบทบาทสําคัญทีจ่ ะ
ชวยใหผเู รียนสามารถใหขอ มูลยอนกลับแกเพือ่ นได และงานวิจยั
ของ Zheng (2012 : 121) พบวาผูเรียนยังตองการขอมูลยอน
กลับจากครูดว ย ดังนัน้ ครูควรดําเนินการใหขอ มูลยอนกลับรวม
กับผูเรียนและกํากับติดตามกระบวนการใหขอมูลยอนกลับโดย
เพื่อน บทบาทของครูสรุปไดดังนี้
3.5 ครูควรสรางแรงจูงใจในการใหขอมูลยอนกลับ
โดยเพื่อน เนื่องจากผูเรียนบางคนไมเห็นความสําคัญ ทั้งนี้งาน
วิจยั ของ Svinicki (2001 : 19) สรางแรงจูงใจโดยการเพิม่ คะแนน
ใหแกผูเรียน
3.6 ฝกปฏิบัติการการใหขอมูลยอนกลับใหแกผู
เรียน และชี้ประเด็นที่มีความเหมาะสมวาเปนอยางไร เพื่อใหผู
เรียนสามารถใหขอมูลยอนกลับไดอยางเหมาะสม (Svinicki,
2001 : 23)
3.7 ครูมีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนสําหรับการให
ขอมูลยอนกลับและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีเวลาคิดพิจารณา
เพื่อการใหขอมูลยอนกลับนั้น (Svinicki, 2001 : 22)
3.8 ขอมูลยอนกลับที่ดีตองไมมากจนเกินไป โดย
งานวิจัยของ Ackerman และ Gross (2010 : 177) พบวา
นักเรียนที่ไดรับขอมูลยอนกลับมากเกินไปจะรูสึกวาไมไดรับ
ความยุตธิ รรม แตการไดรบั ขอมูลยอนกลับประมาณ 1-2 รายการ
จะทําใหรูสึกดีและมีความพึงพอใจมากกวา
3.9 ครูควรใหขอ มูลยอนกลับทีเ่ หมาะสมกับผูเ รียน
หากผูเรียนที่มีความสามารถนอยเหมาะสมกับขอมูลยอนกลับ
แบบทันทีทันใด (Immediately feedback) มีความตรงไปตรง
มาและเสนอแนะถึงความถูกตองของสิง่ ที่ตอ งทํา หากผูเ รียนทีม่ ี
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ความสามารถสูงเหมาะกับขอมูลยอนกลับแบบยอนหลัง (Delay
feedback) ซึง่ ทัง้ สองแบบมีขอ ดีตา งกัน คือ ขอมูลยอนกลับแบบ
ทันทีทันใด (Immediately feedback) กอใหเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานและไมลืมประเด็น ในสวนของขอมูลยอนกลับแบบ
ยอนหลัง (Delay feedback) นักเรียนไดรบั เมือ่ เวลาผานไปหลัง
จากทําหนาที่เสร็จแลวจะชวยลดเหตุการณที่ไมพึงประสงค
(Shute, 2008 : 15)
ตามที่กลาวมาคือหลักการใหขอมูลยอนกลับโดย
เพือ่ น ดังนัน้ ในหัวขอถัดไปผูเ ขียนขอนําเสนอกระบวนการดําเนิน
งานในการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน มีรายละเอียดดังนี้
4. กระบวนการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน
มีงานวิจัยในตางประเทศมากมายที่กลาวถึงกระบวน
การใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน ผูเขียนสรุปกระบวนการใหขอมูล
ยอนกลับโดยเพื่อน แบงออกเปน 5 ขั้นยอย ดังนี้

ขั้นที่ 1 ครูและผูเรียนกําหนดเปาหมายการเรียนรู
รวมกัน และอธิบายถึงแนวทางการดําเนินงาน ทั้งนี้การดําเนิน
งานในขั้นตอนแรกเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเริ่ม
ตนดําเนินการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน (Gielen และคณะ,
2010 : 145 และ Liu และ Lee, 2013 : 190-193)
ขั้นที่ 2 ครูฝกกระบวนการใหขอมูลยอนกลับและ
แบบอยางในการใหขอเสนอแนะงานที่ไดรับมอบหมายนั้นๆ
แกผูเรียน เพราะหากผูเรียนถูกฝกฝนในการใหขอมูลยอนกลับ
ก็สามารถใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ และเปนการสง
เสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในชั้นเรียน (Lundstrom
และ Baker, 2009 : 30-33 และ Gielen และคณะ, 2010 : 145)
นอกจากนี้ Shute (2008 : 30-33) ไดสรุปถึงคําแนะนําในการให
ขอมูลยอนกลับเพือ่ พัฒนาและประเด็นทีค่ วรหลีก เลีย่ งดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คําแนะนําในการใหขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและประเด็นที่ควรหลีกเลี่ยง โดย Shute (2008 : 30-33)
คําแนะนําในการใหขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนา

ประเด็นที่ควรหลีกเลี่ยง

1. เนนใหขอมูลยอนกลับที่มีตอหนาที่ มิใชตอตัวบุคคล
2. ใหขอมูลยอนกลับที่มีความชัดเจน ไมยาวจนเกินไป
3. อยูบนพื้นฐานความตองการของผูเรียนโดยลดชองวางระหวาง
ความสามารถจริงและเปาหมายที่ตองการ
4. ไมมีอคติ และอาจเขียนผานทางคอมพิวเตอร
การเขียนเพื่อชวยลดอคติ
5. ใหการยกยอง ชมเชยเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ขั้นที่ 3 ผูเรียนใหขอมูลยอนกลับตามหลักการให
ขอมูลยอนกลับที่ดี ทั้งนี้ควรทําการปดชื่อเจาของผลงานเพราะ
งานวิจัยของ Liu และ Lee (2013 : 193) ศึกษาการใหขอ มูลยอน
กลับในการทําการบานโดยเพือ่ น ผูว จิ ยั กลาววาการเปดเผยชือ่ จะ
ทําใหเพิ่มความเชื่อมั่นในการประเมินและเกิดความรูสึกสวนตัว
ของเพื่ อ นด ว ยกั น เอง และบทบาทของครู คื อ การจั ด เตรี ย ม
ทรัพยากรสิง่ สนับสนุนในการฝกปฏิบตั กิ ารใหขอ มูลยอนกลับโดย
เพื่อนและพิจารณาความเหมาะสมของขอมูลยอนกลับที่ไดจากผู
เรียนดวยวามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

1. อยาทําการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น
2. ขอมูลยอนกลับควรเปนไปเพื่อการพัฒนา
มากกวาใหระดับ คะแนนหรือเกรด
3. อยาใหขอ มูลยอนกลับทีท่ าํ ลายความเชือ่ มัน่ และศรัทธา
ในตนเอง
4. การใหขอ มูลยอนกลับแบบทันทีทนั ใดดวยคําพูดอาจ
เกิดอคติ ควรใหขอมูลยอนกลับทางคอมพิวเตอรโดย
5. หลีกเลี่ยงคําพูดที่รุนแรง

ขั้นที่ 4 เมื่อผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน
แลว ทําความเขาใจกับขอมูลยอนกลับนั้นและรวมกันอภิปราย
พรอมแสดงความคิดเห็นระหวางผูเรียนและครู และประเด็น
สําคัญของแนวคิดการใหขอ มูลยอนกลับโดยเพือ่ น Zheng (2012
: 121) พบวาบางครั้งผูเรียนไมไววางใจในขอเสนอแนะจากเพื่อน
วามีความถูกตองหรือไม การทีค่ รูรว มอภิปรายถึงขอมูลยอนกลับ
นั้นจะกอใหเกิดการเรียนรูที่ถูกตองและเหมาะสมแกผูเรียน
นั่นคือประโยชนที่ไดรับจากแนวคิดนี้ รวมถึง
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บรรยากาศการเรียนรูที่ดี และการมีปฏิสัมพันธรวมกัน
ทําใหมคี วามประทับใจกันมากขึน้ เปดใจรับฟงความคิดเห็นกันมาก
ขึ้นและพัฒนาความสามารถของตนเอง กอใหเกิดความมั่นใจและ
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองตอไป ทั้งนี้ขอมูลยอนกลับโดย
เพื่อนสามารถแบงออกเปนกลุมยอยๆ โดย Liu และ Lee
(2013 : 189-190) แบงกลุมของขอมูลยอนกลับโดยเพื่อนในการ
ใหขอ เสนอแนะดานการทําวิจยั 5 องคประกอบยอยพรอมตัวอยาง ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การยืนยัน ยกตัวอยางขอมูลยอน
กลับ เชน “งานวิจัยนี้เขียนนิยามไดชัดเจน”
องคประกอบที่ 2 การขยายความ ยกตัวอยางขอมูล
ยอนกลับ เชน “ควรมีการอธิบายรูปแบบการคิดแตละแบบ”
องคประกอบที่ 3 การใหคาํ แนะนํา ยกตัวอยางขอมูล
ยอนกลับ เชน “ควรปรับ Hl เปน Ho เพราะเพศของนักเรียนเปน
ตัวแปรอิสระ”
องคประกอบที่ 4 การใหเหตุผล ยกตัวอยางขอมูล
ยอนกลับ เชน “เพราะคําถามวิจัยมากเกินไป การออกแบบ
การวิจัยและตั่งสมมติฐานหลักจึงสับสน”
องคประกอบที่ 5 การสรางใหม ยกตัวอยางขอมูล
ยอนกลับ เชน “ในสมมติฐานขอที่ 2 ผูวิจัยสับสนระหวาง
สมมติฐานหลักกับสมมติฐานรอง”การใหขอมูลยอนกลับโดย
เพื่อนเปนการมีสวนรวมระหวางผูเรียนดวยกันและครู ดังนั้นรูป
แบบของการมีปฏิสมั พันธทเี่ กิดขึน้ จากการเรียนรูด ว ยแนวคิดนีม้ ี
หลายรูปแบบทั้งในแบบที่ไดประโยชนทั้งสองฝาย ฝายหนึ่งได
ประโยชนแตอีกฝายหนึ่งไมไดประโยชนหรือไมไดประโยชนทั้ง
สองฝาย นักการศึกษา Zheng (2012 : 113-119) ไดวิจัย
กระบวนการเรียนรูด ว ยกิจกรรมการใหขอ มูลยอนกลับโดยเพือ่ น
ดวยวิธีการศึกษาเชิงชาติพรรณวรรณาจากการสังเกตพฤติกรรม
ในหองเรียน การอภิปราย การสัมภาษณ ศึกษารางการเขียนของ
นักเรียนโดยพบรูปแบบการเรียนรูในการมีปฏิสัมพันธกันดังนี้
1) รูปแบบการมีสว นรวม (Collaborative pattern)
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โดยสมาชิกในกลุมทํางานและแกไขปญหารวมกัน เกิดประโยชน
รวมกัน มีความเสมอภาคกัน แกไขปญหาอยางเปนระบบและสราง
สิ่งแวดลอมการเรียนรู
2) รูปแบบผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ (Expertnovice pattern) โดยผูเชี่ยวชาญจะมีโอกาสในการใหขอเสนอ
แนะมากกวาซึ่งเปนรูปแบบที่เกิดประโยชน แตอํานาจไมเทากัน
3) รู ป แบบการมี อํ า นาจเท า ๆกั น (Dominantdominant Pattern)โดยบุคคลหนึง่ ใหขอ เสนอแนะแตบคุ คลหนึง่
ไมเห็นดวยและมีปฏิสมั พันธในเชิงลบ เปนรูปแบบทีม่ อี าํ นาจเทาๆ
กัน แตการมีประโยชนรวมกันนอยจึงไดรับประโยชนจากการมี
ปฏิสัมพันธในรูปแบบนี้นอย
4) ไมไดไมเสียทั้งคู (Passive-passive pattern)
เปนรูปแบบทีไ่ มสามารถแกไขปญหาไดและไมเกิดประโยชนแตมี
ความเสมอภาคกัน
ขัน้ ที่ 5 ผูเ รียนนําสารสนเทศทีไ่ ดไปพัฒนาการดําเนิน
งานของตนเอง ทั้งนี้ขอดีของแนวคิดขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน
เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลยอนกลับที่ไดจากครูคือ ผลที่เกิดขึ้น
ระยะยาวในการกํากับตนเอง ความพยายามในการพัฒนาตนเอง
และความสามารถในการปรับปรุงงานของผูเรียน (Gielen และ
คณะ, 2010 : 147) โดย Morgan (2006 อางถึงใน Shute, 2008
: 29) กลาวถึงการนําขอมูลยอนกลับไปใชใหมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวยองคประกอบ คือ
1) แรงจูงใจหรือสิ่งที่นักเรียนตองการ (Motive)
2) โอกาสทีน่ กั เรียนไดรบั และใชขอ มูลยอนกลับนัน้ (Opportunity)
และ 3) นั ก เรี ย นสามารถนํ า ข อ มู ล ย อ นกลั บ นั้ น ไปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชน (Means) ทั้งนี้ผลจากการใชขอมูลยอนกลับที่ตางกัน
อาจเกิดจากบทบาทหนาที่ บริบททางการสอนและคุณลักษณะของ
ผูเรียนที่แตกตางกัน
ผูเ ขียนขอสรุปและนําเสนอกระบวนการใหขอ มูล
ยอนกลับโดยเพื่อนทั้ง 5 ขั้นดังแสดงในแผนภาพ
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ขั้นที่ 1 ครูและผูเรียนกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกัน (Target)

ขั้นที่ 2 ครูฝกกระบวนการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน (Train)

ขั้นที่ 3 ผูเรียนใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน (Peer feedback)

ขั้นที่ 4 รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น (Share)

ขั้นที่ 5 ผูเรียนนําสารสนเทศที่ไดไปพัฒนาการดําเนินงานของตนเอง (Act)
แผนภาพที่ 1 กระบวนการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน

ตามที่กลาวมาขางตนถึงกระบวนการใหขอมูลยอนกลับ
โดยเพือ่ น 5 ขัน้ ตอนดังแสดงในแผนภาพที่ 1 มีองคประกอบหรือ
ปจจัยมากมายทีส่ ง เสริมกระบวนการใหขอ มูลยอนกลับโดยเพือ่ น
ใหมปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ การคํานึงถึงปจจัยหรือองคประกอบทีส่ ง
เสริมการใหขอ มูลยอนกลับจึงเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญดังทีผ่ เู ขียนกลาวใน
หัวขอถัดไป
เพื่อน

5. ปจจัยสงเสริมสนับสนุนการใหขอมูลยอนกลับโดย

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
พบวามีปจจัยที่เกี่ยวของมากมายในการสงเสริมสนับสนุนการให

ขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน สรุปไดดังนี้
5.1 ปจจัยดานครูผูสอน แมวาแนวคิดการใหขอมูล
ยอนกลับโดยเพือ่ นจะเนนใหผเู รียนแสดงความคิดเห็นและใหขอ
เสนอแนะรวมกัน แตครูยังเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงาน
เพราะครูจะทราบวาควรใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพได
อยางไร และครูตอ งแสดงใหเห็นวาขอมูลยอนกลับทีป่ ฏิบตั นิ นั้ ไม
เหมือนกันขอมูลยอนกลับแบบเดิมๆ รวมถึงการสรางแรงจูงใจใน
การดําเนินงานแกผเู รียน และบทบาทอืน่ ๆดังกลาวขางตนในหัวขอ
หลักการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน (Svinicki, 2001 : 19-23
และ Gielen และคณะ, 2010 : 144-147)
5.2 ปจจัยดานการดําเนินงาน ประกอบดวยองคประ
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กอบยอยๆ ดังนี้ (Svinicki, 2001 : 19-23; Narciss และ Huth,
2004 อางถึงใน Shute, 2008 : 30-33 ; Gielen และคณะ, 2010
: 144-147 และ Zheng, 2012 : 121)
5.2.1 มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่
ชัดเจนรวมกัน
5.2.2 ฝกปฏิบตั กิ ารใหผเู รียนไดเรียนรูเ กีย่ วกับ
แนวคิดการใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อนที่เหมาะสม
5.2.3 เวลาที่ใหผูเรียนไดคิด พิจารณาเพื่อให
ขอมูลยอนกลับแกผูอื่น
5.2.4 การจัดเตรียมสิง่ อํานวยความสะดวกหรือ
จัดกิจกรรมที่นาสนใจ
5.2.5 ลดปจจัยที่กอใหเกิดอคติในการใหขอมูล
ยอนกลับ เชน การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแทนการเขียนดวย
ลายมือ การปดชื่อเจาของผลงาน
5.3 ปจจัยดานผูเรียน เนื่องจากแนวคิดนี้มุงเนนให
ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นในการใหขอมูลยอนกลับ ดังนั้นผู
เรียนจึงเปนปจจัยหลักสําคัญในการดําเนินงานโดยตองมีความ
เชือ่ มัน่ ในแนวคิดนีว้ า สามารถพัฒนาความสามารถและกอใหเกิด
การเรียนรู รวมถึงการใหขอมูลยอนกลับที่ปราศจากอคติสวนตัว
ดําเนินการใหขอมูลยอนกลับตามหลักการใหขอมูลยอนกลับที่ดี
และใชเทคนิคการกํากับตนเอง การควบคุมตนเองในการพัฒนา
ความสามารถของตนเองตอไปในอนาคต

สรุป

การใหขอมูลยอนกลับโดยเพื่อน คือ การใหขอเสนอแนะ
จากผูเรียนที่มีความสามารถเทาเทียมกันเพื่อเสนอจุดแข็งและจุด
ที่ควรพัฒนานําไปสูกระบวนการพัฒนาความสามารถ ของบุคคล
จุดเดนของขอมูลยอนกลับโดยเพื่อนคือเขาใจงายกวาขอมูลยอน
กลับจากครู และดวยภาระงานของครูที่มีมากทําใหเปนอุปสรรค
ตอการใหขอ มูลยอนกลับ รวมถึงแนวคิดขอมูลยอนกลับโดยเพือ่ น
ชวยสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการกํากับ/ควบคุมตนเอง
ในระยะยาว แตปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากแนวคิดนี้คือ ผูเรียน
ยังขาดความเชื่อมั่นในการไดรับขอมูลยอนกลับจากเพื่อนวามี
ประสิทธิภาพ ครูจงึ เปนบุคคลทีม่ บี ทบาทหลักในการฝกปฏิบตั กิ าร
ใหผูเรียนเรียนรูการใหขอมูลยอนกลับที่ถูกตองเหมาะสม รวมถึง
การควบคุมใหขอมูลยอนกลับเหลานั้นมีประโยชนตอการนําไป

พัฒนาความสามารถของบุคคลและกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู
รวมกันระหวางผูเรียนและครู ทั้งนี้ Shute (2008 : 35) กลาวไว
วาไมมรี ปู แบบของขอมูลยอนกลับแบบใดแบบหนึง่ ทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับ
ผูเ รียนทุกคนและทุกๆการเรียนรู ดังนัน้ ผูท ปี่ ฏิบตั ติ อ งพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและนําขอดีของแตละแนวคิดไปประยุกตใชเพือ่ กอ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
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