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บทคัดย่อ
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning : PAL) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการศึกษาที่
สามารถช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ เมื่อรวมกับกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เช่น การเรียนรู้แบบทีม จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์แนวคิดของการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบทีมที่มีต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินและผู้เรียนปกติ ผ่านการฝึกจับคู่ที่ผู้เรียนแบ่งปันความรู้ ตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำ
เพื่อน ผลการศึกษา พบว่า วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจะประสบผลสําเร็จเมื่อผู้สอนและผู้เรียนมีความ
รูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งวิธเี รียนแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นเป็นอย่างดี ซึง่ ช่วยให้ผสู้ อนจัดกลุม่ การสือ่ สารให้ผเู้ รียนทราบ
ถึงความสําคัญประโยชน์และวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้; เพื่อนช่วยเพื่อน; ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน; ผู้เรียนปกติ
Abstract
Peer-assisted learning (PAL) is one of many educational strategies that can assist students’
learning and their professional development. Its value could be enhanced if combined with
a student-centered learning strategy such as team-based learning. The aim of this study is
to conceptual analysis of peer-assisted learning associated with team-based learning on the
learning experience of hearing-impaired and normal-hearing students. Through the practice
of pairing (Buddy) that the students share the knowledge, review and advise friends. The
results showed that, it was Peer-assisted learning will be successfully implemented if teachers
and students had an insight on Peer-assisted learning method. That is, teachers will be able
to manage the classes effectively- communicate clearly with students about the importance
of learning.
Keywords : Learning; Peer-assisted learning; Hearing-impaired students; Normal-hearing students
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บทนำ�
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ในประเด็นด้านการศึกษาของเด็กไทยที่ต้องพัฒนา
คือ การสื่อสารและท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญจากการอ่าน ทักษะใน
การคิดแบบวิจารณญาณ ทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดและการท�ำงานเป็นทีม (วิจารณ์ พานิช, 2557) การ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันผู้สอนต้องให้ความส�ำคัญกับผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ และการท�ำกิจกรรมร่วมกันและมีการสนับสนุนให้
มีการช่วยเหลือกันภายในชั้นเรียน โดยที่เด็กเก่งสามารถช่วยเหลือเด็กอ่อน มีความสามัคคี ช่วยเหลือและเห็น
อกเห็นใจกัน การเรียนการสอนทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงสอนเพือ่ นผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำ เรียกว่า การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (ทิศนา แขมมณี, 2556)
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการสอนที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับการกระจายบทบาทใน
การสอน กลวิธีแบบเพื่อนช่วยสอนเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสอนกันเอง วิธีการสอนดังกล่าวมีรากฐาน
มาจากแนวคิดทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ซ่ึงการให้ผู้เรียนมาช่วยสอน สามารถท�ำได้ 2 แบบ
คือ ให้ผเู้ รียนรุน่ เดียวกันหรือเพือ่ นร่วมชัน้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกันเป็นผูส้ อน และให้รนุ่ พีห่ รือผูเ้ รียนในระดับชัน้
ทีส่ งู กว่าเป็นผูส้ อน อีกทัง้ ผูส้ อนจะต้องเข้าใจเทคนิคและวิธกี ารในการสอนเป็นอย่างดี การด�ำเนินการสอนต้อง
เป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งการจัดอัตราส่วนระหว่างนักศึกษาผู้เรียนกับนักศึกษาผู้สอนอย่างเหมาะสมและมี
การบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน โดยผู้สอนจะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลในการสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน
ไม่มอบภาระการสอนให้เป็นของผูเ้ รียนเพียงฝ่ายเดียว เพือ่ ท�ำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด (ทิศนา แขมมณี, 2556)  
ส�ำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดยลักษณะความพิการแล้วส่วนของการ
ฟังหรือการได้ยนิ ขาดหายไป คนพิการทางการได้ยนิ จึงต้องใช้ระบบทีเ่ หลืออยู่ คือ การรับรูท้ างสายตาและการ
สัมผัสหรือการเคลือ่ นไหวมาทดแทน การรับรู้ทางสายตาจึงเป็นสิง่ ที่สำ� คัญในการเรียนรู้ การมองเห็นและการ
ตีความบวกกับการเรียนรู้แทนการฟังเพื่อสื่อความหมายกับผู้อื่นอันเป็นพื้นฐานที่น�ำไปสู่สิ่งต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อ
สติปัญญาด้านความคิด (ศรียา นิยมธรรม, 2544) ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะแสดงอารมณ์โดยใช้
พฤติกรรมทางกาย สีหน้า แววตาในการแสดงออก การปรับตัวของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การเข้า
สังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะด้อยกว่าคนปกติ (อนุชา ภูมิสิทธิพร, 2550; Theunissen et al., 2014)  
จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2563 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (2563) มีคนพิการทั้งประเทศ จ�ำนวน 2,027,500 คน ซึ่งความบกพร่องทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมายอยู่ในความพิการอันดับที่สอง จ�ำนวน 382,615 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87 เป็นกลุ่มวัยรุ่นมีช่วง
อายุ 15-21 ปี จ�ำนวน 6,076 คน การสือ่ สารของบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ส่วนใหญ่ใช้การสือ่ สาร
กับผู้อื่นผ่านภาษามือ การอ่านริมฝีปาก การเขียนหรือการใช้ภาษาท่าทาง (อารีลักษณ์ คีมทอง, 2544) บริบท
ของครอบครัวและสถานศึกษาที่อยู่รอบตัวของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ การได้รับ
การยอมรับจากบุคคลรอบข้าง การสนับสนุน ช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนความคิดและการแสวงหาความรู้ต้อง
ใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าใจได้ประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์
อีกทั้งปัญหาของผู้บกพร่องทางการได้ยินไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงปัญหาการสื่อสารและภาษาแต่ยังมีปัญหา
ทางอารมณ์อกี ด้วย เด็กทีห่ หู นวกมาแต่กำ� เนิดจะไม่มโี อกาสได้ยนิ เสียงของตนเองหรือเสียงสนทนาของบุคคล
รอบข้างทีแ่ สดงอาการยอมรับหรือไม่ยอมรับในพฤติกรรมต่างๆ จึงมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์และ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ศรียา นิยมธรรม, 2544; Aitao, 2015) การน�ำกลวิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนร่วม เนื่องจาก
โดยธรรมชาติแล้วผูเ้ รียนจะเรียนรูแ้ ละร่วมกิจกรรมกับเพือ่ นๆ สามารถสือ่ สารพูดคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่า
บุคคลอื่น สอดคล้องกับกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นกลวิธีที่สามารถเพิ่มพูนเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน และสามารถช่วยปรับปรุงอุปนิสัยของผู้เรียนอีกด้วย (Williams & Reddy, 2016) นับเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับผู้เรียนปกติ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมเป็นคู่ บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์การเรียนรูแ้ บบเพือ่ นช่วย
เพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบทีมที่มีต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทางการได้ยินและผู้เรียน
ปกติ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การเรียนรู้แบบช่วยเพื่อนได้มีการนํามาใช้ในระดับอุดมศึกษาและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
การจัดการเรียนการสอนแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นมีลกั ษณะเป็นกลุม่ ย่อย ‘near-peer’ และ ‘co-peer’ โดยผูส้ อน
คือ นักศึกษาที่เรียนอยู่ด้วยกัน ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันทัง้ สองฝ่าย มีการพัฒนาและน�ำมาใช้ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามจุด
มุ่งหมายและวิธีการของผู้สอน โดยมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ มี
ปัญหาในด้านความประพฤติและปัญหาด้านอื่นๆ โดยมีความเชื่อว่าวิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองจะเรียนรู้ได้
จากกันและกัน และการเรียนรู้แบบนี้จะท�ำให้ผู้ที่เรียนรู้ช้าเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากภาษาที่ใช้ใน
การพูดจาสื่อสารกันสามารถสื่อความหมายระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นวัยเดียวกัน
ซึ่งสามารถช่วยในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้เพื่อนๆ ฟังด้วยภาษาและรูปแบบในวัยเดียวกันจะท�ำให้ผู้
เรียนเข้าใจในความรู้นั้นได้แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้น
1) การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) เป็นการจัดการองค์ความรู้ก่อนการลงมือท�ำกิจกรรม
(Learning before doing) เพือ่ เป็นการแสวงหาผูช้ ว่ ยทีม่ คี วามสามารถทีแ่ ตกต่างมาแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ความรู้ เพื่อขยายกรอบความคิดให้กว้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยคนมาเป็นธงน�ำเปิดมุมมองทาง
ด้านความคิดทีห่ ลากหลายจากการแลกเปลีย่ นกันระหว่างทีมหรือบุคคลต่อบุคคล (นันทวัน วัฒนมงคลสุข และ
คณะ, 2560)
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกิจกรรมการสอนอีกประเภทหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน คือ เพื่อนช่วยเพื่อนในลักษณะ เก่งช่วยอ่อน เป็นวิธีการที่คนเก่งจะช่วยอธิบาย แนะน�ำ  และช่วยแก้ไข
ปัญหาให้แก่คนทีม่ ผี ลการเรียนอ่อนกว่า การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เป็นการจัดเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมใน
การคิด วางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล ท�ำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ ได้พิจารณาและค้นหาความรู้ความ
สามารถของตนเองให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน และการมองเห็นคุณค่าของตนเองต่อความส�ำเร็จ
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้หล่อหลอม รักและมีความพร้อมที่จะเรียนมีความสุขในการ
เรียน โดยเน้นให้มีการท�ำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่อเนื่อง อาทิ การสอนด้วยการจับคู่ที่เป็นรูปแบบ
การสอนที่ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนดีกว่า เลือกจับคู่กับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
ต�่ำกว่าหรือด้อยกว่า แล้วท�ำหน้าที่ในการสอนในเรื่องที่ตนเองมีความถนัดและมีทักษะที่ดี เช่น มหาวิทยาลัย
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บอร์นมัท (Bournemouth University, 2002) ก�ำหนดให้มีการจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คือ การ
เรียนการสอนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่า
เป็นการเรียนการสอนทีห่ วังเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาและเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถทางการเรียนให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมกับระดับชั้นการศึกษาต่อไป
2) ความส�ำคัญของการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ มีแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริม
และกระตุ้นกระบวนการทางความคิด ให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย ช่วยให้จดจ�ำบทเรียนได้ดีขึ้น การ
จัดการเรียนการสอนแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นจ�ำเป็นต้องสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีตอ่ กันส่งผลให้เกิดการยอมรับซึง่ กัน
และกันระหว่างผู้เรียนจนเกิดเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เรียนตกผลึกและกลั่นกรองความรู้
ทีอ่ ยูใ่ นสมองให้กลายเป็นค�ำพูด ข้อเขียน ทีเ่ ป็นการแสดงออกมาภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนจะท�ำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ของตนและมีพัฒนาการทางความคิดแบบรวบยอด คิดค้น
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน (สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, 2553)
ความส�ำคัญและประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการเพิ่มทรัพยากรหรือแหล่ง
ข้อมูลความรู้จากเดิมที่มีแหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียว คือ ผู้สอนผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นอัน
เกิดจากการพูดคุยสนทนาและการป้อนข้อมูลย้อนกลับ ทบทวนเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของแต่ละ
บุคคลเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น และการที่ผู้เรียน
แต่ละบุคคลได้ทดลองกระบวนการคิดทบทวนด้วยตนเองจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
3) กระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้เรียนปกติมีเป้า
หมายส�ำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยน�ำวิธีการสอนแบบลําดับชั้น
(Lockspeiser, et.al., 2008)  ทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึง่ ของทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทั้งในเรื่องของการให้ค�ำปรึกษา การกําหนดเนื้อหาและหัวข้อต่างๆ พร้อมด้วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้              
3.1 กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Peer feedback) คือ การให้ผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่ม สรุป
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการสอน วิเคราะห์ ข้อดีข้อด้อยของกันและกัน โดยทบทวนความต้องการของแต่ละ
คน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของเพื่อน จากนั้นให้ข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากการสังเกตและทบทวน โดย
แต่ละคนจะต้องสะท้อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับและให้เพือ่ นทีจ่ บั คูท่ ำ� กิจกรรมเป็นผูร้ บั ฟังหรือผูอ้ า่ น เป็นระยะเริม่
ต้นในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างความเข้าใจ
ถึงจุดหมาย แนวทางในการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิก
3.2 กระบวนการให้ค�ำแนะน�ำซึ่งกันและกัน (Peer supervising) ผู้เรียนต้องร่วมกันแสดงความคิด
เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน น�ำค�ำแนะน�ำไปปรับปรุงแก้ไขหรือน�ำเอาส่วนดีของเพื่อนไปใช้ในการทบทวน
ความรู้ และการเรียนของตนเอง ในระยะนี้สมาชิกในกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการเปิดเผย
ตนเองมากขึน้ แต่ละคนจะมุง่ ความสนใจอยูท่ ปี่ ญ
ั หา การหาทางแก้ปญ
ั หา นอกจากนีค้ วามเชือ่ มัน่ ในกลุม่ ท�ำให้
สมาชิกสามารถรับรู้ข้อมูล มีบทบาทเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
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3.3 กระบวนการตรวจสอบร่วมกัน (Peer monitoring) เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบ
พฤติกรรมการเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ รียนเอง รวมทัง้ ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อนหรือผูเ้ ชีย่ วชาญสามารถก�ำหนดแนวทาง
ได้ทงั้ การตรวจสอบโดยเพือ่ นผูท้ มี่ คี วามสามารถสูงกว่าเป็นผูต้ รวจสอบพฤติกรรมการเรียนรูห้ รือการตรวจสอบ
ร่วมกันในทักษะด้านทีผ่ เู้ รียนมีความเชีย่ วชาญพร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำหรือการตรวจสอบร่วมกันในระหว่างผูเ้ รียน
เองซึง่ กระบวนการนีน้ บั เป็นการดึงเอาศักยภาพทางการเรียนของผูเ้ รียนแต่ละคนออกมาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
ประเมินความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงในทางบวกของตนเอง ความส�ำเร็จของสมาชิกในกลุ่มและประเมิน
จากพฤติกรรมของสมาชิกที่แสดงออก
4) วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมเป็นคู่ (Buddy) มีวิธีการเบื้องต้น
ดังภาพที่ 1 ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
จากภาพที่ 1 วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีขั้นตอนในการด�ำเนินงาน ดังนี้
4.1 ก�ำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรูใ้ ห้ชดั เจนเกีย่ วกับการเรียนการสอนแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นว่าท�ำไป
เพื่ออะไรและมีสาเหตุหลักของปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลืออย่างไร เช่น สมาชิกในกลุ่มที่เป็นผู้เรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยนิ ได้ขอความช่วยเหลือจากผูเ้ รียนปกติในด้านการเรียน และยังเป็นการสร้างความ
เข้าใจในข้อแตกต่างของแต่ละบุคคล ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
แนวคิดภายในกลุ่ม
4.2 ตรวจสอบว่าใครบ้างทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาดังกล่าวมาบ้างแล้ว โดยแจ้งแผนการเรียนการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนของแต่ละกลุ่มให้ทีมอื่นๆ ได้รับรู้เพื่อหาผู้รู้ถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม
และการดูแลช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
4.3 ก�ำหนด Facilitator หรือ ผู้สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างทีมเพื่อให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเอาไว้ โดยขอความช่วยเหลือจากผู้สอน ล่ามภาษามือหรือบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
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4.4 ค�ำนึงถึงเกี่ยวกับการวางแผนตารางเวลาให้เกิดความเหมาะสมและทันต่อการน�ำไปใช้งาน หรือ
การปฏิบตั จิ ริง โดยอาจเผือ่ เวลาส�ำหรับปัญหาทีไ่ ม่คาดคิดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตร่วมด้วย โดยแบ่งเวลาในการ
ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทีมหรือผู้รู้เฉพาะเรื่อง
4.5 เลือกผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านผลการเรียน ทักษะและ
ความสามารถในการเรียนรู้ โดยเป็นทีมทีม่ ที งั้ ผูเ้ รียนปกติ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ผูเ้ รียนทีม่ ผี ล
การเรียนสูง ปานกลางและต�่ำ 
4.6 มุ่งเน้นหาผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจริง คือ การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นจ�ำ
ต้องมองให้บรรลุถึงปัญหาและสร้างทางเลือกให้หลากหลายมากกว่าที่จะใช้ค�ำตอบส�ำเร็จรูปทางใดทางหนึ่ง
โดยกาํ หนดวัตถปุระสงค์เพือ่ ให้กลุม่ มีความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการบริหารจัดการกลุม่ ให้มปี ระสิทธิภาพ สมาชิก
ในกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
4.7 วางแผนเกี่ยวกับเวลาส�ำหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคมหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
4.8 ก�ำหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศเพือ่ ให้เอือ้ อ�ำนวย
ต่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน
4.9 แบ่งเวลาที่มีอยู่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ใช้ส�ำหรับทีมเจ้าบ้านเพื่อแบ่งปันข้อมูล บทบาท
แผนงาน ส่วนทีส่ อง ใช้สนับสนุนหรือกระตุน้ ให้ทมี ผูช้ ว่ ยเหลือซึง่ เป็นทีมเยือนได้ซกั ถามในสิง่ ทีเ่ ขาจ�ำเป็นต้องรู  ้
ส่วนที่สาม ใช้เพื่อให้ทีมผู้ช่วยเหลือซึ่งเป็นทีมเยือนได้น�ำเสนอมุมมองความคิดเพื่อให้ทีมเจ้าบ้านน�ำสิ่งที่ได้ฟัง
ไปวิเคราะห์ และส่วนที่สี่ใช้ส�ำหรับการพูดคุยโต้ตอบพิจารณาเพื่อไตร่ตรองสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนในการเรียนรู้
ร่วมกัน
การน�ำวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ถือว่าเป็นวิธีสอนที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการเรียนแบบช่วยเหลือกัน เนื่องจากเป็นวิธีการเรียนรู้ทักษะที่ให้ผู้เรียนร่วมกันและช่วยเหลือกัน
ท�ำกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนร่วมกันและการเรียนตามแบบอย่างที่ให้ผู้เรียนสอนกันเองจะ
ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจมากกว่าการเรียนรูจ้ ากผูส้ อน เนือ่ งจากการเรียนจากเพือ่ นหรือมีเพือ่ นคอยแนะน�ำ
นัน้ ผูเ้ รียนไม่มแี รงกดดันทีเ่ กิดจากความประหม่าผูเ้ รียนกล้าทีจ่ ะซักถามและกล้าแสดงออกมากขึน้ ผูส้ อนมีหน้า
ทีค่ อยชีแ้ นะจัดเตรียมแบบฝึกทักษะหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงคอยกระตุน้ เสริมแรงให้แก่ผเู้ รียนนอกจากกลวิธี
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
สรุปได้วา่ การน�ำการเรียนรูแ้ บบเพือ่ นช่วยเพือ่ นมาใช้อาจเป็นวิธกี ารทีผ่ เู้ รียนได้ฝกึ ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอืน่ อย่างแท้จริงได้ฝกึ ความรับผิดชอบ ฝึกเป็นผูน้ ำ 
� ผูต้ าม กลุม่ ฝึกการท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จ และ
ฝึกทักษะทางสังคมผูส้ อนควรเลือกใช้เทคนิควิธตี า่ งๆ ดังทีก่ ล่าวมาให้เหมาะสมกับเนือ้ หาสาระและจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้
การจัดการเรียนร่วมของผู้เรียนที่มีบกพร่องทางการได้ยิน
การศึกษาระดับปริญญาตรีส�ำหรับคนพิการในประเทศไทย เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2504  คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับคนตาบอดเข้าเรียน พ.ศ.2537 สถาบันราชภัฏสวนดุสติ ได้รบั ผูพ้ กิ ารทางการ
ได้ยนิ เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ต่อมา พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กอ่ ตัง้ วิทยาลัยราชสุดาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกส�ำหรับผู้พิการ (Sri-on, 2006) พ.ศ.2547 สถาบันการศึกษา 92 แห่ง รับนักศึกษา
ทีม่ คี วามพิการเข้าเรียนร่วม ในขณะเดียวกันวิทยาลัยราชสุดาได้จดั ตัง้ เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในยุโรป อเมริกา
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ออสเตรเลียและเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับคนพิการ ต่อ
มาได้มเี ครือข่ายเอเชียหรือผูน้ ำ� ในอาเซียนส�ำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�ำหรับคนพิการ เนือ่ งจากประเทศ
ในเอเชียหลายประเทศต้องการรูปแบบและทรัพยากรส�ำหรับการพัฒนาระบบการศึกษาส�ำหรับคนพิการและ
ผู้น�ำคนพิการซึ่งเหมาะสมกับความต้องการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพวกเขา
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี
ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมการสนับสนุนและช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคม การเพิม่ โอกาสให้บคุ คลทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายในตัวเองในการ
เรียนรู้โดยเฉพาะทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนและทักษะการแก้ปัญหา (สุพิน นาวง, 2553) การได้รับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพจะท�ำให้ผู้เรียนมีช่วงเวลาในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ พ.ร.บ.คนพิการ
ยังมีการให้สิทธิคนพิการในการได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษานั้นท�ำให้โอกาสในการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, 2553)
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึง่ ทีร่ บั ผูพ้ กิ ารเรียนร่วมและมีศนู ย์ชว่ ยเหลือนักศึกษา
พิการเรียนร่วม (DSS) มีบคุ ลากรทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาพิเศษทีท่ ำ� หน้าทีช่ ว่ ยเหลือและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาพิเศษ เช่น บริการล่ามภาษามือกับการเรียนออนไลน์
ของสวนดุสิต การสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์และมีล่ามภาษามือคอยให้ความช่วยเหลือ

ภาพที่ 2 บริการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เป็น
หนึง่ หลักสูตรทีร่ บั ผูท้ มี่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ เรียนร่วม ผูเ้ ขียนบทความได้รบั มอบหมายให้สอนรายวิชา
เฉพาะของวิชาชีพบรรณารักษ์ เน้นการวิเคราะห์เนือ้ หาและการฝึกปฏิบตั ใิ นงานห้องสมุด และจากการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2/2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่มีคะแนน
ผลการเรียนค่อนข้างต�ำ 
่ เมือ่ สอบถามสาเหตุปญ
ั หา พบว่า เกิดจากความเข้าใจในการสือ่ สารไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจ
วิธกี ารวิเคราะห์และจัดกลุม่ สารสนเทศ ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องเพราะเมือ่ ท�ำงานกลุม่ ร่วมกับเพือ่ น
ปกติ ผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยินท�ำไม่ได้หรือท�ำผิด เพื่อนคนอื่นๆ จะเป็นผู้แก้ไขให้โดยไม่มีการบอกถึง
ข้อบกพร่องของชิ้นงาน ถึงแม้จะสอบถามผู้สอนและน�ำไปแก้ไขก็ยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างแท้จริง จาก

การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้เรียนปกติ
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ปัญหาต่างๆ ที่พบ ผู้เขียนได้รวมรวมข้อมูลและหาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยน�ำมาใช้ในภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563 เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีขั้นตอนในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
เป็นการเตรียมการเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียน ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนรายวิชา
การจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ�ำนวน 19 คน ประกอบด้วย นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน 4 คน บกพร่องทางการเรียนรู้ 2 คน นักศึกษาปกติ  13 คน ผู้สอนชี้แจงวิธีการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จับคู่ดูแลกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน และแจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบ
ให้ผู้เรียนจับคู่กันตามสมัครใจระหว่างคนที่มีคะแนนสูงจับคู่กับคนที่มีคะแนนต�่ำ ได้กลุ่มละ 2 คน 8 กลุ่ม และ
3 คน 1 กลุ่ม
2) ขั้นสาธิตหรือยกตัวอย่าง
ผูส้ อนอธิบายชีแ้ จงท�ำความเข้าใจถึงบทบาทของเพือ่ นทีจ่ ะดูแลกัน คือ ให้ชว่ ยดูแลแนะน�ำด้านการเรียน
การส่งงานและอื่นๆ ตามที่เพื่อนร้องขอ   ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้เรียนจากผู้สอนหรือเพื่อนในชั้นเรียน โดยผู้
สอนหรือเพื่อนจะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนหรือตัวอย่างผลงาน
3) ขั้นฝึกหัด
เป็นการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มโดยผู้เรียน ในขั้นนี้กลุ่มเพื่อนจะมีบทบาทส�ำคัญมาก โดยผู้เรียนเก่ง
จะท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ ทบทวนความรู้ให้กับเพื่อน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท�ำงานห้องสมุดทั้งในห้องเรียน
และห้องสมุดประเภทต่างๆ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะมีการประชุมแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในกลุม่ ซักถามให้เกิดความ
เข้าระหว่างสมาชิกในกลุม่ ก่อนจับคูก่ นั ปฏิบตั งิ านทีผ่ เู้ รียนทัง้ สองฝ่ายต้องแบ่งปันความรู้ ตรวจสอบและให้คำ�
แนะน�ำเพือ่ นในการท�ำงานโดยมีบรรณารักษ์และล่ามภาษามือให้คำ� แนะน�ำและอธิบายเพือ่ ให้ผเู้ รียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการได้ยินเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน

ภาพที่ 3 การร่วมกันฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษาปกติและบกพร่องทางการได้ยิน
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4) ขั้นการสรุปและตรวจสอบ
การฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยผู้เรียนภายในกลุ่มช่วยกันสรุปผลงาน หรือน�ำเสนอผลงาน จากการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเพือ่ นช่วยเพือ่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูแ้ บบทีมทีม่ ตี อ่ ประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักศึกษา
ทางการได้ยนิ และผูเ้ รียนปกติในการฝึกปฏิบตั งิ านให้หอ้ งสมุด โดยมีบรรณารักษ์และล่ามภาษามือให้คำ� แนะน�ำ
และอธิบายเพือ่ ให้ผเู้ รียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ในการปฏิบตั งิ านจ�ำนวน
10 ครั้งๆ ละ 10 คะแนน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การปฏิบัติงาน/งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

3
กลุ่ม

ผู้เรียน

1

คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนสูง
คะแนนต�่ำ
คะแนนต�่ำ

2
3
4
5
6
7
8
9

การปฏิบัติ/งานที่ได้รับมอบหมาย
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
8
3
7
4
8
4
7.5
2.5
6.5
3
7
4
6
5
6.5
2
7
4
3

8.5
4
8
3.5
9
4
8
4
6
3
7
4
6
5
6
4
7
3
3

10
4.5
8
4.5
8
4
9
4
7
4
7
3.5
6
4
9
3.5
8.5
4
4

9
6
7
4.5
8
5
8.5
5
8
4
7
4
8
5
6
3
6
5
5

8.5
6
9
6
7.5
5
8.5
5.5
7
4.5
8
4
8
5
7
3
10
3.5
4

8
5.5
9
6
9
6
8.5
6
7
3.5
9
4
7.5
6
7.5
4
6.5
8
4.5

9
6
8
6
7
5
8
6
7
4
7.5
6
10
6
7
3
7
4
5

9
6.5
8
5
7.5
5.5
9
6
6.5
6
7
6
8.5
6
7
3.5
7
4
4

8.5
7
8
6
8
6
9
6
7
5.5
7.5
5.5
8
4
7
4
8
4
4

10
7
8.5
6.5
9
7
9
7
7.5
6
7.5
6
8.5
5.5
8
4
8
5.5
7

คะแนน
รวม
(100)
88.5
55.5
80.5
52
81
51.5
85
52
69.5
43.5
74.5
47
76.5
51.5
71
34
75
45
43.5

การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้เรียนปกติ
Peer-assisted Learning Associated of hearing-impaired and normal-hearing students

จากตารางที่ 1 คะแนนการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ล่ะกลุ่ม พบว่า นักศึกษาที่มีคะแนนสูงจะมีคะแนน
ที่ดีในการปฏิบัติหรือท�ำงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ส่วนผู้เรียนที่มีคะแนนต�่ำมีพัฒนาการปฏิบัติและการ
ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายที่ดีขึ้น
5) ขั้นฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ
ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการกลุ่มอีกครั้งโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความช�ำนาญ
ในขั้นนี้เป็นการให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มได้กลับไปพูดคุยถึงข้อสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ที่ชัดแจ้งในกิจกรรมที่ได้
เรียนรูผ้ า่ นมา รวมทัง้ อภิปรายร่วมกันกับผูส้ อนว่ามีขอ้ ทีไ่ ด้เรียนรูอ้ ะไรบ้างเกิดความสงสัยในเรือ่ งใดและต้องการ
เรียนรู้อะไรเพิ่ม โดยผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากผลการปฎิบัติงานของนักศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มเพื่อน�ำไป
ทดลองในรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับงานบริการสารสนเทศในภาคเรียนต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผทู้ มี่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ สามารถเรียนร่วมในสถาบันอุดมศึกษาได้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ (สุพิน นาวง, 2553) การพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้สามารถด�ำเนินชีวิต
อย่างมีความสุขซึ่งจะเป็นพลังส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จของการเรียนรู้ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีจุดมุ่งหมายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นในตัวผู้เรียน ให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
สร้างสรรค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า ด�ำเนินการ ตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นระหว่างกลุม่ ผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนทีม่ คี วามสามารถสูงช่วยเหลือผูเ้ รียน
ทีม่ คี วามสามารถต�ำ่ กว่าหรือผูเ้ รียนปกติให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ โดยผ่านการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นคู่ที่ก�ำหนดให้ผู้เรียนร่วมกันทบทวนความรู้ พร้อมจัดท�ำสรุปเนื้อหาด้านบทเรียนตามที่ได้
รับมอบหมาย จากนั้นน�ำมาทบทวน ตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำแก่เพื่อน ภายใต้การให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้
ชิดของผู้สอน ผ่านกลไกการเรียนรู้ ได้แก่ กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ จะช่วยให้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
อย่างชัดเจน เนือ่ งจากต้องเตรียมตัวและศึกษาความรูใ้ นหัวข้อทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างดี เพือ่ ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ิ
บทบาทของผู้สอน คือ บรรยาย อธิบาย ถาม-ตอบ กับเพื่อนคู่เรียนได้ อีกทั้งผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะตั้ง
ค�ำถามประเภทต่างๆ ก่อให้เกิดทักษะการสื่อสารที่ใกล้เคียงกับสภาพการณ์จริง ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจใน
การใช้ภาษาเขียนเพื่อเรียบเรียงประโยคสนทนา
จุดเด่นของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้โดยการได้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพโดยเพื่อนมีหลาย
ประการ จากงานวิจัยของ Williams & Reddy (2016) พบว่า การที่ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อน
จะช่วยพัฒนาความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียนในระยะยาว
ด้วยการสอนมากกว่าการที่ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอน เพราะเกิดความไว้วางใจและบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบมิตร อีกทั้ง ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนมีขอบเขตเฉพาะเจาะจงท�ำให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
เนื่องจากวัยวุฒิและคุณวุฒิที่ใกล้เคียงกัน และความรวดเร็วและความสม�่ำเสมอในการได้รับข้อมูลย้อนกลับ
ระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนเช่นเดียวกับ Meertens (2016) อธิบายว่า บรรยากาศในการเรียนการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนมีความเป็นส่วนตัวเข้าใจง่ายเช่นเดียวกับ Giordana & Wedin (2010) การเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนคน
อืน่ ๆ ภายในกลุม่ สามารถโต้ตอบกันได้อย่างอิสระไม่มลี าํ ดับชัน้ ของผูส้ อนและผูเ้ รียน มีการพูดคุยถึงความรูส้ กึ
ของตนเองช่วยลดความวิตกกังวลได้มากขึ้น อีกทั้งการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเป็นการใช้ประโยชน์ที่เหมาะ
ส�ำหรับการเรียนกลุ่มย่อย การช่วยเหลือระหว่างภายในกลุ่มและเป็นการฝึกการทํางานเป็นทีม
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การศึกษาในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนาคนให้มคี วามรู้ มีความสามารถและมีคณ
ุ ธรรมเพือ่
น�ำมาเป็นเครื่องก�ำกับการใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมโดยรวม ดังนั้น ในการออกแบบการเรียนการสอน ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดการให้
ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อน กระบวนการให้ค�ำแนะน�ำซึ่งกันและกัน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ข้อมูลสะท้อนกลับ
และสามารถน�ำไปใช้แก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการเรียนได้มาก น�ำไปสูร่ ว่ มกันแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกันให้มีประสิทธิภาพซึ่ง จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2559) ระบุว่ากิจกรรมในลักษณะนี้จะ
ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้สังเกตถึงพฤติกรรมการเรียนร่วมกันให้ค�ำวิพากษ์
วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ และให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ให้เพือ่ นทราบจุดเด่นและจุดบกพร่องทีต่ อ้ งปรับปรุงและพัฒนา
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาการเรียนและพัฒนาตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ในกระบวนการนีผ้ สู้ อนจะมีบทบาทในการอ�ำนวย
การให้ทั้งสองฝ่ายผลัดกันแสดงบทบาทและมีมาตรการในการให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้
เกิดขัดแย้ง อีกทัง้ ร่วมสังเกตการณ์เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต่อ
ไป และกระบวนการตรวจสอบร่วมกันเช่นเดียวกับ กาญจนา เดชภิญญา และ วีณัฐ สกุลหอม (2562) พบว่า
การจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องเริ่มต้นจากแผนในการจัดการเรียนรู้ การแนะน�ำ  การสอน และให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตั หิ ากมีการน�ำหลักการสอนตามแนวปฏิบตั มิ าใช้จะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ และเรียนรู้ ได้เร็ว สามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังท�ำให้ผู้เรียนสนุก สร้างความมั่นใจ และมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการประเมินผลและการตรวจ
สอบพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งในระหว่างผู้เรียนเองและผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่จะท�ำหน้าที่ในลักษณะของพี่
เลีย้ งทีจ่ ะร่วมให้คำ� แนะน�ำ ตรวจสอบและติดตามประเมินผล รวมทัง้ การก�ำหนดการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนอันเกิดจากการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นอย่างเป็นระบบชัดเจนเนือ่ งจากจะแสดง
ให้เห็นถึงพัฒนาการและความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้เรียนปกติ มีผล
ที่ดีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องชี้แจงถึง
ข้อดีและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมืออย่างเต็มใจ โดยเฉพาะผู้เรียน
ทีม่ คี วามแตกต่างกัน ผูส้ อนต้องอธิบายและชีแ้ จงให้ผเู้ รียนปกติยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการได้ยินและคอยให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือผู้เรียนตลอดเวลา อีกทั้งต้องเลือกเนื้อหาที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเพือ่ นช่วยเพือ่ นทีไ่ ม่ยากเกินไป เพราะถ้าเนือ้ หายากเกินไปจะเป็นอุปสรรคในการสอน กล่าว
คือ ผู้เรียนที่ท�ำหน้าที่ผู้สอนอาจจะไม่มีความมั่นใจที่จะสอนเนื้อหาที่ยาก และไม่มีความเข้าใจอย่างดีพออาจ
จะทําให้การอธิบายให้กับเพื่อนไม่กระจ่างเท่าที่ควรจะเป็น และผู้สอนควรมีการประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายตามสภาพจริง เช่น มีการสังเกตและบันทึกผลการสอน การสอบถามเพื่อจะได้ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ตามที่ก�ำหนดไว้

การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้เรียนปกติ
Peer-assisted Learning Associated of hearing-impaired and normal-hearing students
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