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บทคัดย่อ

	 เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นักศึกษานิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือ	 เฟซบุ๊ก	 ถ้าผู้สอนสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาแบ่งเวลา
ส่วนหนึ่งจากการเล่นเฟซบุ๊ก	 มาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนได้บ้างแล้ว	 จะช่วยท�าให้นักศึกษาประสบความส�าเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น	
บทความนีจ้งึได้น�าเสนอแนวทางในการน�าเฟซบุก๊มาใช้กบัการตวิคณติศาสตร์กลุม่ใหญ่	เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจสามารถน�าไปปรบัปรงุใช้ให้เหมาะ
สมกับวิชาที่ตนเองสอนต่อไป

Abstract

 Nowadays, the social network which is most popular among students is facebook. If instructors could persuade the 
students to allocate their time on facebook for academic learning, it would help them get more success on their learning. 
This article introduces the way to bring facebook into large tutoring class in Mathematics, so that the interested persons 
could adopt the method and use it for their instruction.

บทน�า

	 จุดเด่นในเรื่องความนิยมของผู้ใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก	ก็คือ	ผู้ที่นิยมเฟซบุ๊กมากที่สุดมีอายุอยู่ในช่วง	18	-	24	ปี	(Socialbakers	Ltd.,	
2011)	ซึ่งเป็นวัยที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย	ถ้าผู้สอนสามารถน�าสิ่งที่คนวัยนี้นิยมชมชอบมากที่สุดมาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนแล้ว	คงจะได้ประโยชน์มากยิง่ขึน้	ผูเ้ขยีนจงึได้น�าเฟซบุก๊มาทดลองใช้ตวิคณติศาสตร์กบัผูเ้รยีนกลุม่เลก็	ปรากฏว่าประสบความส�าเรจ็
เป็นอย่างดี	จึงเกิดความคิดว่า	หากน�าเฟซบุ๊กมาปรับใช้กับการติวคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่นๆ	กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่แล้ว	น่าจะประสบความ
ส�าเร็จได้เช่นเดียวกัน	 บทความนี้จึงได้น�าเสนอแนวทางในการใช้เฟซบุ๊กกับการติวนักศึกษากลุ่มใหญ่	 อนึ่ง	 ค�าว่า	 “กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่”	
ในที่นี้ถือความสามารถในการดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงของผู้สอนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง	โดยกลุ่มเล็กพิจารณาจากจ�านวนของนักศึกษา
ที่สามารถนั่งรอบโต๊ะหนึ่งตัวพร้อมกันได้	ดังนั้น	กลุ่มเล็กจึงควรมีจ�านวนนักศึกษาไม่เกิน	10	คน	หากมีจ�านวนเกินกว่านี้ก็จะถือว่าเป็น
นักศึกษากลุ่มใหญ่

ความหมายของเฟซบุ๊ก (FB)

	 FB	เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	ท�าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร
และร่วมท�ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง	หรือหลายๆ	กิจกรรมกับผู้ใช้คนอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็นการ
ตั้งประเด็นการถามตอบ	รูปภาพ	คลิปวิดีโอ	 เขียนบทความ	หรือบล็อก	การสนทนาแบบ
สดๆ	 เล่นเกม	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ	 รวมถึงการได้รับแจ้งโดยทันทีเมื่อผู้ใช้คนอื่น
ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว	และยังสามารถท�ากิจกรรมอื่นๆ	ผ่านโปรแกรมเสริม	(applications)	
ที	่FB	พฒันาขึน้	โดยมกีารพฒันาเพิม่เตมิตลอดเวลา	FB	เปิดใช้งานเมือ่วนัที	่4	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	
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 FB เป็นสือ่ออนไลน์ทีม่ทีัง้คณุอนนัต์และโทษมหนัต์ในเวลา

เดียวกัน

	 การใช้	FB	มีทั้งข้อดีและข้อเสีย	ข้อดี	คือ	ท�าให้คนทั้งโลก
สามารถรู ้จักกันได้	 สามารถทราบความคืบหน้าหรือความ
เคลือ่นไหวของบคุคลหรอืเหตกุารณ์ต่างๆ	ทีต่นให้ความสนใจ	และ
สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม	 และแฟนคลับ	 โดยการมีเครือ
ข่ายสังคมที่มีเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน	ท�าให้ผู้ที่มีปัญหาในการ
ปรับตัวทางสังคม	ขาดเพื่อน	อยู่โดดเดี่ยว	หรือผู้ที่ไม่สามารถออก
จากบ้านได้	มีเครือข่ายทางสังคม	สามารถเติมเต็มชีวิตทางสังคม	
จึงไม่เหงา	 และปรับตัวได้ง่ายขึ้น	 รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่เพื่อน	
และการเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	แต่ก็มี	 ข้อเสีย	คือ	
การใช้	FB	มากเกินไปจะท�าให้เสียเวลา	เกิดอาการติด	หลงตัวเอง	
หากผูใ้ช้เป็นนกัศกึษากจ็ะไม่มสีมาธใินการเรยีน	ขาดเรยีนเพิม่ขึน้	
ท�าให้ผลการเรียนต�่าลง	 มีการเสพติดอินเทอร์เน็ต	 การเขียน
ข้อความที่เป็นความลับ	 การใส่ร้ายกัน	 หรือการเขียนข้อความที่
แฝงไว้ด้วยการยั่วยุต่างๆ	 จะท�าให้ผู้อ่านที่ไม่มีวุฒิภาวะมากพอ
หลงเชือ่จนอาจสร้างความเสยีหายแก่ผูต้กเป็นเหยือ่ได้	จงึกล่าวได้
ว่า	FB	 เป็นสื่อออนไลน์ที่มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ในเวลา
เดียวกัน
 ผลกระทบของ FB ต่อการเรียน 

	 พอล	เคร์ิชเนอร์	นกัจติวทิยา	(2553)	ได้ตดิตามพฤตกิรรม
ของนักศึกษาในกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	และระบุว่าแม้เพียงเปิด	FB	ทิ้งไว้
เฉยๆ	กท็�าให้นกัศกึษามผีลการสอบต�่ากว่าเพือ่นร้อยละ	20	ผูส้อน
จงึควรหาวธิกีารป้องกนัหรอืควบคมุไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรยีน

เครื่องมือใน FB กับรูปแบบกิจกรรมการสื่อสาร

	 เครื่องมือการสื่อสารต่างๆ	 ใน	FB	 มีความสามารถของ
เทคโนโลยี	Web	2.0	ได้แก่	การสนทนา	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	
กระดานอภิปราย	บล็อก	และวิกิ	ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกในการ
พัฒนาการเรียนรู้หรือการติวนักศึกษาได้เป็นอย่างดี	 โดยแบ่งการ
เรียนรู้ใน	FB	 ออกเป็น	2	 แบบคือ	 แบบเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน	
(synchronous)	และแบบเกิดขึ้นต่างเวลากัน	(asynchronous)	ดัง
ต่อไปนี้
	 •	การเรียนรู้แบบเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน	
	 การเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนและผู้สอนออนไลน์
พร้อมกนั	เหมาะส�าหรบัสถานการณ์ทีผู่ส้อนต้องการได้รบัการตอบ
สนองจากผู้เรียนทันที	เครื่องมือหลักมีดังนี้	
	 1.	 โปรแกรมสนทนา	(Chat)	เป็นโปรแกรมการสือ่สารหลกั
ที่ใช้พิมพ์ข้อความส่งผ่านไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ของกลุ่มคู่
สนทนา	ซึง่อาจมภีาพประกอบทีเ่ป็นตวัแทนของบคุคลนัน้	สามารถ

ในช่วงแรกนั้น	FB	 เปิดให้ใช้งานเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย						
ฮาร์เวิร ์ด	 ต่อมาได้ขยายตัวออกไปส�าหรับมหาวิทยาลัยทั่ว
สหรัฐอเมริกา	 และตั้งแต่วันที่	11	 กันยายน	พ.ศ.	2549	ได้ขยาย	
มาส�าหรบัผูใ้ช้ทัว่ไปทกุคนเหมอืนในปัจจบุนั	(วกิพิเีดยี	สารานกุรม
เสรี,	2554)	
 ส่วนของ FB ที่มีผู้นิยมใช้เป็นประจ�า

	 การใช้	FB	จะต้องสมคัรเป็นสมาชกิทีเ่วบ็ไซต์	http://www.
facebook.com	ในระยะแรกผูเ้ริม่ใช้รูส้กึสบัสนเรือ่งการใช้เมนซูึง่
มีค่อนข้างมาก	ภาพที่	2	แสดงถึงเมนูต่างๆ	ของ	FB	

ภาพที่ 2	ส่วนของ	FB	ที่มีผู้นิยมใช้เป็นประจ�า	

 จ�านวนสมาชิกที่ ใช้ FB 

	 เว็บไซต์	Socialbakers.com	 ได้ประเมินจ�านวนสมาชิก
ของ	FB	 ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2554	พบว่า	 มีจ�านวนสมาชิกทั่ว
โลก	773.8	ล้านสมาชิก	มีอายุอยู่ในช่วง	18	-	24	ปีมากที่สุด	(ร้อย
ละ	34)	เป็นสมาชิกจากประเทศไทย	12.9	ล้านสมาชิก	จัดอยู่ใน
ล�าดับที่	16	จากการส�ารวจทั้งหมด	213	ประเทศ	
 เหตุผลที่ ใช้ FB 

	 เว็บไซต์	Emarketer.com	 ได้น�าเสนอรายงานวิจัยของ
บริษัท	Anderson	Analytics	ที่วิเคราะห์การใช้งาน	FB	และเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ	ในสหรัฐอเมริกา	ปี	พ.ศ.	2552	ผลการ
วิเคราะห์ระบุเหตุผลที่ใช้	FB	สามล�าดับแรกคือ	เพื่อการติดต่อกับ
เพื่อนทั่วไป	(ร้อยละ	75)	เพื่อความสนุกสนาน	(ร้อยละ	55)	และ
เพื่อการติดต่อกับคนในครอบครัว	(ร้อยละ	41)		ตามล�าดับ	ซึ่งเป็น
ที่น่าสังเกตว่า	ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน	FB	เพื่อการเรียน
การสอนเลย	
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สนทนาได้ทัง้ในรปูแบบห้องสนทนา	และการสนทนาเป็นรายบคุคล	
ตามภาพที่	3	
	 2.	 โปรแกรมประชุมทางไกลด ้วยวีดิทัศน ์ 	 (VDO	
Conference)	FB	ร่วมมือกับ	Skype	เปิดให้บริการ	Video	call		
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยแบบเห็นคู่สนทนาพร้อมเสียงได	้ ตาม
ภาพที่	4	

ภาพที่ 3	เครื่องมือ	Chat

ภาพที่ 4	เครื่องมือ	VDO	Conference

	 •	 การเรียนรู้แบบต่างเวลา	
	 การเรยีนรูแ้บบนีเ้ป็นการเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนไม่จ�าเป็นจะต้อง
ออนไลน์พร้อมกับผู้สอน	หรือผู้เรียนอื่น	เครื่องมือหลักที่ใช้มีดังนี้	
	 1.	 ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์	(E-Mail)	เป็นวธิสีือ่สารทีผู่เ้รยีน
และผู้สอนสามารถติดต่อกันได้ตามเวลาที่ตนเองสะดวก	 โดยมี
ระบบ	Message	 ท�าหน้าที่เหมือนตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วน
บุคคล	ตามภาพที่	5	
	 2.	กระดานอภปิราย	(Forum)	เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 โดยผู้เรียน
สามารถตั้งหัวข ้อค�าถาม	 (post)	 และแสดงความคิดเห็น	
(comment)	แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้	ตามภาพที่	6	
	 3.	บล็อก	(Blog)	เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้ผู้เรียน
เขยีนบนัทกึการเรยีนรูป้ระจ�าวนัและเปิดโอกาสให้ผูส้อนและเพือ่น
ร่วมชัน้เรยีนให้ข้อมลูป้อนกลบัเสนอข้อคดิเหน็แนบไปกบับนัทกึนัน้
ได้	 โดยผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกการเรียนรู้และเปิดให้ผู้อื่นเข้ามา
แสดงความคิดเห็นต่อบันทึกของตนเองได้	ตามภาพที่	7	
	 4.	 วิกิ	 (Wiki)	 เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ผู้เรียนและกลุ่ม
สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารตลอดจนการบันทึกและท�างานใน
พืน้ทีส่่วนกลางร่วมกนั	ซึง่เป็นการสนบัสนนุการเรยีนรูร่้วมกนั		ตาม
ภาพที่	8

ภาพที่ 5	ระบบ	Message
 

ภาพที่ 6	ระบบ	Post	และ	Comment	

ภาพที่ 7	เครื่องมือ	Note	และ	Comment	

ภาพที่ 8	เครื่องมือ	Wiki
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การเรียนคณิตศาสตร์ ให้ ได้ผลดี

	 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ทักษะทางการค�านวณ	 การ
อ่านเพื่อท�าความเข้าใจจะไม่ก่อให้เกิดทักษะทางการค�านวณแต่
อย่างใด	แต่ต้องท�าแบบฝึกหัดเท่านั้น	และไม่สามารถฝึกทักษะดัง
กล่าวให้เกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงสั้นๆ	 แต่จะต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง
และสม�่าเสมอเท่านั้น	 ดังนั้น	 ผู้ที่อ่านหนังสือคณิตศาสตร์ไปสอบ
โดยไม่ท�าแบบฝึกหัดเลยนั้น	จะไม่สามารถท�าข้อสอบได้	นอกจาก
นั้น	 การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดี	 ยังมาจากแหล่งอื่นๆ	 อาทิ	
การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยกัน	 การได้ทดลองปฏิบัติจริง	
และการติวเพื่อนหรือการได้สอนผู้อื่น
	 การตวิเพือ่นจะเพิม่พลงัในการเรยีนรู้	ซึง่จะช่วยส่งเสรมิให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด	จากรายงานการวิจัยของ	National	
Training	Laboratories	(1969)	 ใน	Bethel,	Maine	 พบว่า	 การ
เรยีนรูเ้รือ่งหนึง่ๆ	ในห้องเรยีน	จากการได้ฟังการบรรยาย	(lecture)	
จะรับรู้ได้เพียงร้อยละ	5	เท่านั้น	การอ่านทบทวน	(reading)	ที่ได้
ฟังไปแล้ว	จะท�าให้จดจ�าเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	10	การเรยีนรูจ้ากภาพ
และเสียง	(audio-visual)	เช่น	จากสื่อโทรทัศน์จะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ร้อยละ	20	 การได้เห็นตัวอย่างจากประสบการณ์จริง	
(demonstration)	ท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ร้อยละ	30	แต่ก็ยังไม่ถึง
ครึง่หนึง่	ถ้าได้แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพดูคยุกนัในกลุม่	(discussion	
group)	จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ร้อยละ	50	ส่วนการได้ทดลอง
ปฏิบัติเอง	(practice	by	doing)	จะท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อย
ละ	75	ทัง้นี	้เพราะว่า	การปฏบิตัเิป็นการเรยีนรูท้ีผ่่านประสบการณ์
ตรงของเราเอง	แต่การเรยีนรูท้ีม่พีลงัมากทีส่ดุกค็อื	การตวิหรอืการ
ได้สอนผูอ้ืน่นัน้	(teach	others)	ซึง่จะช่วยให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้มาก
ที่สุดถึงร้อยละ	90		ดังปิรามิดแห่งการเรียนรู้	ตามภาพที่	9

ภาพที่ 9	ปิรามิดแห่งการเรียนรู้	(Learning	Pyramid)

ที่มา:	The	University	of	Sydney	(n.d.)

 ตัวอย่างความส�าเร็จที่มาจากการติวให้เพื่อน 

	 ดร.ธน	ูกลุชล	อธกิารบดกีติตคิณุของมหาวทิยาลยักรงุเทพ	
เป็นผู้ที่เรียนได้เกรด	4.00	ทั้งในระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และ
ปริญญาเอก	 ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพนั้น	 เมื่อถึงเวลาใกล้สอบ	 เพื่อนๆ	 จะรวมกลุ่มกันเพื่อให้
ท่านช่วยติวให้	ท่านจึงเรียนได้เกรด	A	ทุกวิชา	เพราะการติวให้ผู้
อื่นนั้น	 นอกจากจะท�าให้ตนเองเกิดการ
เรียนรู้ในวิชานั้นๆ	อย่างถ่องแท้แล้ว	ยัง
ได้บารม	ีได้เป็นทีร่กัของเพือ่นๆ	ได้ความ
ภาคภมูใิจ	รวมทัง้ได้ความสขุทีไ่ด้ช่วยให้
ผู้อื่นรอดพ้นจากความวิตกกังวล		

 

 ประกายความคิด

	 จากจุดเด่นในเรื่องความนิยมของผู้ใช้	FB	ข้อดีของการใช้	
FB	ความสามารถของเครื่องมือในการสื่อสารของ	FB	และแนวคิด
จากปิรามดิแห่งการเรยีนรูด้งักล่าวข้างต้น	ได้จดุประกายความคดิ
ให้ผู้เขียนออกแบบการพัฒนาการเรียนรู	้ เพิ่มเติมจากการเรียนรู้
ตามปกติในชั้นเรียน	ผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การ
พูดคุยกันในกลุ่ม	 การได้ทดลองปฏิบัติจริง	 ตลอดจนการติวหรือ
การได้สอนผู้อื่น	โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

รายละเอียดการด�าเนินงานใช้ FB เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

	 ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนผู้เขียนให้ผู้เรียนสอบ
วัดพื้นฐานความรู้	 เพื่อน�าผลไปก�าหนดระดับความสามารถของผู้
เรียนแต่ละคนเป็นสามระดับคือ	ระดับอ่อน	ระดับปานกลาง		และ
ระดับเก่ง	 	 โดยก�าหนดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทั้งสามระดับ
คละอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	และเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ค�าศัพท์ที่เป็นลบ
ต่อผู้เรียน	(ระดับอ่อน)	จึงใช้รหัส	L-M-H	แทนการเรียกชื่อระดับ
ความสามารถของผู้เรียนโดยตรง	ดังนี้
	 สมมุติว่าแบบวัดมีคะแนนเต็ม	25	รหัส	L	คือ	ผู้เรียนที่ได้
คะแนนพื้นฐานความรู้น้อยกว่า	9	คะแนน	รหัส	M	คือ	ผู้เรียนที่ได้
คะแนนพื้นฐานความรู้จาก	9	ถึง	14	คะแนน	รหัส	H	คือ	ผู้เรียนที่
ได้คะแนนพื้นฐานความรู้มากกว่า	14	คะแนน	และรหัส	X	คือ	ผู้
เรียนที่ไม่ได้เข้าสอบวัดพื้นฐานความรู้	 (มักมีผู้เรียนจ�านวนหนึ่งที่
ไม่เข้าเรียนในชั่วโมงแรก)	 หรือผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
ภายหลัง
	 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ผู ้เขียนสอนนั้น	 มีการสอบ
ทั้งหมด	4	ครั้งคือ	สอบย่อยครั้งที่	1	(Test	1)	มีเนื้อหาประกอบด้วย	

ภาพที่ 10 ภาพ	ดร.ธนู	กุลชล
ที่มา:	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	(2549)
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บททบทวนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	 สมการ	 และอสมการ	 สอบ
กลางภาค	(Midterm)	มีเนื้อหาประกอบด้วย	เซต	ความสัมพันธ์	
และฟังก์ชัน	สอบย่อยครั้งที่	2	(Test	2)	มีเนื้อหาประกอบด้วย	เส้น
ตรง	พาราโบลา	และเมทรกิซ์	และ	สอบปลายภาค	(Final)	มเีนือ้หา
ประกอบด้วย	โปรแกรมเชงิเส้นและคณติศาสตร์การเงนิ	ตามล�าดบั	
คิดเป็นคะแนนรวมได้ร้อยละ	80	ดังภาพที่	9	ส่วนที่เหลืออีกร้อย
ละ	20	 ประกอบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท	(ร้อยละ	10)	 และการมี
ส่วนร่วม/การน�าเสนอหน้าชั้นเรียน	(ร้อยละ	10)	 โดยคะแนนเก็บ
ส่วนสุดท้ายนี้เป็น	ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้	FB		

ภาพที ่11		ล�าดบัการสอบทัง้หมดของวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐานและ
คะแนนสอบแต่ละครั้ง

 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ FB (ร้อยละ 10)

	 ในช่วงท้ายชั่วโมงของการเรียนการสอนแต่ละวัน	 ผู้เขียน
จะก�าหนดโจทย์การบ้านคณิตศาสตร์จ�านวน	3		-	5	ข้อตามความ
ยากง่ายของเรื่องที่เรียน	 เพื่อเป็นการบ้านให้ผู้เรียนท�าและติวกัน
ทาง	FB	แล้วน�าผลการเรียนรู้ส่งครูและน�าเสนอหน้าชั้นในวันต่อไป
 การบ้าน	ผูเ้รยีนแต่ละคนจะมโีจทย์การบ้านทีไ่ม่ซ�า้กนั	วธิี
การก็คือ	ให้แทนค่าตัวเลขในโจทย์ตามที่ผู้สอนก�าหนดให้แทนค่า	
ด้วยตัวเลขที่เป็น	“เลขที่”	ของผู้เรียน	จากเลขที่ในใบรายชื่อของ
นกัศกึษา	ซึง่ไม่ซ�า้กนั	ผูเ้รยีนทกุคนจะต้องแก้ปัญหาโจทย์ดงักล่าว
ด้วยตนเอง	ผู้เรียนรหัส	L	บางคนอาจจะลอกวิธีท�าของผู้อื่น	แต่ก็
มีบางส่วนที่จะต้องค�านวณใหม่เอง	 เพราะมีตัวเลขที่แตกต่างกัน	
เพื่อน�าส่งผู้สอนในวันต่อไป	(ให้คะแนนการบ้านเป็นรายบุคคล)	
โดยโจทย์ส่วนใหญ่จะสั่งให้มีการตรวจสอบค�าตอบ	ดังนั้น	ผู้เรียน
จะต้องตรวจสอบค�าตอบด้วย	เพื่อความมั่นใจว่า	ค�าตอบถูกต้อง
 การติวทาง FB	ผู้เรียนรหัส	L/M/X	เป็นผู้ถามปัญหาที่เกิด
จากการแก้ปัญหาโจทย์ของตนเอง	และผูเ้รยีนรหสั	M/H/X	ในกลุม่
เดียวกันเป็นผู้ตอบ	โดยผู้เรียนกลุ่มอื่นเป็นผู้ให้คะแนน	เกณฑ์การ
ให้คะแนนคือ	ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่านค�าถามค�าตอบ	
โดยผู้สอนจะให้คะแนนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกลุ่ม	
 การจับสลากเพื่อน�าเสนอหน้าชั้น	 จะมีการจับสลากสอง
ระดบัเพือ่น�าเสนอหน้าชัน้คอื	ระดบักลุม่	และระดบับคุคลของกลุม่
นั้นๆ	 บุคคลที่จับสลากได้จะเป็นผู้น�าเสนอหน้าชั้น	 แม้จะมีผู้น�า
เสนอหน้าชั้นเพียงคนเดียวในหนึ่งกลุ่มก็ตาม	 แต่ก็ให้คะแนนเป็น	
กลุ่ม	ซึ่งเป็นกลยุทธ์ให้คนเก่งช่วยเหลือคนอ่อน	เพราะหากผู้เรียน
รหัส	L	เป็นผู้จับสลากได้และน�าเสนอได้ไม่ดีแล้ว	คะแนนของกลุ่ม

ก็จะไม่ดีด้วย	 จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการติวกันในกลุ่ม	 และคืน
สลากที่จับได้ในแต่ละวัน	ดังนั้น	ผู้เรียนที่จับสลากได้และน�าเสนอ
ไปแล้วนั้น	มีโอกาสจับสลากได้อีกในวันต่อไป	ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนมีการเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่เรียน	
	 ในการน�าเสนอหน้าชัน้นัน้	อาจมผีูช่้วยด้วยกไ็ด้	(หากผูจ้บั
สลากได้อยูใ่นรหสั	L	หรอืต้องการผูช่้วย)	ทัง้นี	้เพือ่ลดความเครยีด
ของผู้น�าเสนอที่ไม่ถนัดหรือขาดความมั่นใจในเรื่องที่จับสลากได้	
อนึ่ง	 เหตุผลของการให้คะแนนเป็นกลุ่มก็เพื่อต้องการให้มีการ
แข่งขันกันท�าความดีระหว่างกลุ่ม	และต้องการให้ช่วยเหลือกันใน
กลุ่มเดียวกัน	หรือการส่งเสริมให้มีการท�างานเป็นทีมนั่นเอง	จาก
รายละเอียดที่กล่าวมานี้	 จึงสรุปเป็นขั้นตอนการติวคณิตศาสตร์
กลุ่มใหญ่ได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการติวคณิตศาสตร์กลุ่มใหญ่

	 1.	การให้คะแนนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้	FB	(ร้อยละ	10)
การให้คะแนนจากโจทย์การบ้านคณิตศาสตร์	จ�านวน	3	-	5	ข้อ	
ดังกล่าวข้างต้นนั้น	ให้จาก	3	กรณีคือ	
	 	 1.1	 การน�าเสนอผลการเรียนรู้หน้าชั้น	(น�าเนื้อหามา
จากการบ้านที่ท�า)	
	 	 1.2	การถามตอบปัญหาโจทย์	ใน	FB	โดยข้อ	1.1	และ
ข้อ	1.2	ให้คะแนนเป็นทีม/กลุ่ม	(สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะได้
คะแนนเท่ากัน)	ดังนั้น	ผู้เรียนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เพื่อ
ให้ทีมได้คะแนน
	 	 1.3	 การบ้านของรายบุคคล	 ในกรณีนี้ให้คะแนนเป็น
รายบุคคล	และไม่อนุญาตให้ส่งการบ้านย้อนหลัง	
	 สรุป	เนื้อหาในชุด	1.1	และชุด	1.3	เป็นเนื้อหาเดียวกัน	แต่
การน�าเสนอหน้าชั้นในชุด	1.1	อาจใช้ชุด	1.3	หรือปรับปรุงจากชุด	
1.3	ก็ได้	การน�าเสนออาจท�าในรูปของ	PowerPoint	หรือรูปแบบ	
อื่นๆ	ก็ได้	แล้วแต่ความถนัดของผู้น�าเสนอ	ประเด็นส�าคัญในการ
พจิารณากค็อื	วธิกีารน�าเสนอเพือ่ให้ผูฟั้งได้ประโยชน์หรอืได้ความ
รู้มากที่สุด	 (พอใจมากที่สุด)	 เพราะผู้ฟังเป็นผู้ให้คะแนน	 โดย
คะแนนข้อ	1.1	คือร้อยละ	4	ข้อ	1.2	คือร้อยละ	2	และข้อ	1.3	คือ
ร้อยละ	4
	 2.	การแบ่งกลุ่มและการตรวจสอบการบ้าน	การแบ่งกลุ่ม	
แบ่งกลุ่มละไม่เกิน	10	คน	ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนรหัส	
L/M/H	อย่างน้อยรหสัละ	2	คน	โดยผูส้อนจะเป็นผูก้�าหนดหมายเลข
ของกลุ่ม	 ส่วนสมาชิกของกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อของกลุ่มเอง	 เช่น		
“กลุ่ม	27	พลังช้าง”	มีความหมายดังนี้	เลข	“27”	เป็นหมายเลข
ที่ผู้สอนเป็นผู้ก�าหนดให้และชื่อ	“พลังช้าง”	เป็นชื่อที่นักศึกษาร่วม
กนัตัง้	เป็นต้น	ผูเ้รยีนควรเลอืกหวัหน้ากลุม่/ผูช่้วยหวัหน้ากลุม่	เพือ่
ท�าหน้าทีป่ระสานงานและตรวจสอบความพร้อมในการน�าเสนอผล



Executive Journal82

การเรียนรู้ของกลุ่ม	
 คู่ตรวจสอบ

		 ผู้เรียนจะต้องมีคู่ในการตรวจสอบการบ้านซึ่งกันและกัน	
โดยตรวจสอบรายละเอียดการค�านวณทุกบรรทัดใน	3	 กรณีคือ	
กรณีที่ 1	หากบรรทัดใดท�าถูกต้องก็ให้ท�าเครื่องหมายถูก	(   )	ใน
บรรทัดนั้น	 กรณีที่ 2 หากแน่ใจว่าท�าผิดก็ให้ท�าเครื่องหมายผิด					
(			)	พร้อมด้วยการแนะน�าส่วนที่ผิด	และระบุด้วยว่าควรแก้ไขเป็น
อย่างไร	หากทั้งสองฝ่ายตัดสินใจไม่ได้ก็ให้ถามผู้เรียนรหัส	H	หรือ
ไม่เช่นนั้นก็ให้ถามทาง	FB	เพื่อให้ผู้อื่นช่วยแนะน�า	กรณีที่ 3	หาก
ไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าจะท�าผิดส่วนใดก็ให้ท�าเครื่องหมายค�าถาม	
(?)	ในส่วนนั้น	อนึ่ง	ควรแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าจะมีการให้คะแนน
แก่ผูต้รวจด้วย	เพือ่ให้ผูต้รวจตรวจด้วยความตัง้ใจ	ไม่ท�าเรือ่งหมาย
ถูก	(			)	หรือผิด	(			)	โดยไม่รับผิดชอบหรือไม่ตั้งใจ
 ก่อนการน�าส่งผูส้อนต้องมร่ีองรอยของการตรวจสอบ

และแก้ ไข

	 หลังจากตรวจแล้วให้เจ้าของผลงานน�าไปแก้ไข	 โดยใช้
ปากกาหรือดินสอสีอื่นเขียนในส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไข	และการ
แก้ไขการบ้านที่จะน�าส่งผู้สอนต้องมีร่องรอยของการแก้ไข	เพื่อให้
ผู้สอนสังเกตได้ว่ามีการตรวจสอบ/แก้ไข	(ประกอบการให้คะแนน
ของผู้สอน)	 หากไม่มีร่องรอยของการตรวจสอบ/การแก้ไขจะได้
คะแนนลดน้อยลง	เหตผุลทีต้่องการให้ผูเ้รยีนทกุคนมคีูใ่นการตรวจ
สอบการบ้านซึ่งกันและกันก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ตามแนวคิด						
ปิรามิดแห่งการเรียนรู้คือ	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การพูดคุยกัน		
รวมถึงการติวหรือการสอนผู้อื่น		
	 3.	การน�าเสนอหน้าชั้น
	 การน�าเสนอหน้าชั้น	น�าเสนอวันละ	4	กลุ่มๆ	ละ	1	ข้อ		
ผ่านการจบัสลากสองระดบัคอื	ระดบักลุม่	และระดบับคุคล	(ผูส้อน
ก�าหนดข้อที่จะน�าเสนอ	 ก่อนการจับสลาก)	 โดยคืนสลากทุกครั้ง
หลังจับได้	ผู้จับสลากได้จะเป็นคนน�าเสนอไม่เกินครั้งละ	10	นาที	
และคนน�าเสนอสามารถมผีูช่้วยได้	(ถ้าหากผูน้�าเสนอต้องการ	เพือ่
ให้ทีมได้คะแนน)	สรุปล�าดับของการจับสลากเป็นดังนี้

ภาพที่ 12		ล�าดับของการจับฉลาก

	 ดังนั้น	 ผู้เรียนทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมทุกวันและ
ทกุข้อ	เพราะผูเ้รยีนมโีอกาสจบัสลากได้ทกุครัง้และให้ผูเ้รยีนแต่ละ
คนส่งงานรายบุคคลทุกท้ายชั่วโมง	 เพื่อการเก็บคะแนนเป็นราย
บุคคล	

	 เกณฑ์การให้คะแนนคือ	สะอาด		ประหยัด	เป็นระเบียบ	
มีการตรวจสอบค�าตอบ	(ถ้าโจทย์ก�าหนดให้ตรวจสอบ)	และมีร่อง
รอยของการตรวจสอบ/แก้ไข
	 4.	การให้คะแนนทีมและใน	FB
	 ให้คะแนนเป็นชนิดประมาณค่า	5	ระดับคือ	1	=	น้อยที่สุด,	
2	=	น้อย,	3	=	ปานกลาง,	4	=	มาก,	5	=	มากที่สุด	โดยพิจารณา
จาก	2	 ประเด็นคือ	1)	 ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการรับฟัง
การน�าเสนอ	และ/หรอื	2)	การท�างานเป็นทมีของทมีผูน้�าเสนอ	โดย
ให้คะแนนเป็น	ค่าเฉลี่ย	ของสมาชิกในกลุ่ม	ดังขั้นตอนที่	5
	 การพิจารณาให้คะแนนใน	FB	พิจารณาจากการถามและ
ตอบ	โดยผู้เรียนรหัส	L/M/X	เป็นคนถามและผู้เรียนรหัส	M/H/X	
เป็นคนตอบ	ทกุคนในกลุม่ต้องมส่ีวนร่วมอย่างใดอย่างหนึง่	ทีแ่สดง
ถึงการท�างานเป็นทีมคือ	การถาม	การตอบ	หรือการแสดงความ
คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีน	โดยกลุม่อืน่เป็นผูใ้ห้คะแนนใน
สองประเด็นดังกล่าว	 และผู้เรียนในกลุ่มอื่นก็สามารถช่วยตอบใน	
FB	ได้	หากคดิว่าตนเองมคี�าตอบทีน่่าสนใจและสามารถช่วยให้คน
อื่นมีความเข้าใจมากขึ้นได	้ การถามตอบใน	FB	 จะต้องมีความ
ชัดเจนหรือเจาะจง	 เพื่อให้คนตอบสามารถตอบได้อย่างตรง
ประเด็น	ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างค�าถามชนิดเจาะจง/ไม่เจาะจง
				ค�าถามชนิดไม่เจาะจง	“โจทย์	2+3(4)	ท�าอย่างไรคะ”
					ค�าถามชนิดเจาะจง	“โจทย์	2+3(4)	จะต้องท�าคู่ไหนก่อน	หรือ
ท�าเครื่องหมายใดก่อนคะ”
	 การแสดงตนของนักศึกษา	ให้ระบุว่า	นักศึกษาหมายเลข
ใด	รหสัใด	และกลุม่ใดเป็นคนถาม/ตอบ	เพือ่ผูส้อนจะได้ให้คะแนน
ถูกคน/ถูกกลุ่ม	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

ภาพที่ 13	 การแสดงตนของนักศึกษาในเฟซบุ๊กและวิธีการเขียน
เศษส่วน
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	 5.	ค่าเฉลี่ย	การให้คะแนนผู้น�าเสนอและใน	FB	ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของสมาชิกกลุ่ม	ซึ่งสามารถค�านวณได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 ตัวอย่างที่	1	จ�านวนสมาชิกในกลุ่มมี	5	คน	ให้คะแนนดังนี้	5	4	3	4	4	
	 ดังนั้น	ค่าเฉลี่ยคือ		5+4+3+4+4		=	20		=	4.00
                              5        5 
	 ตัวอย่างที่	2	จ�านวนสมาชิกในกลุ่มมี	6	คน	ให้คะแนนดังนี้	5	4	3	5	4	4	
	 ดังนั้น	ค่าเฉลี่ยคือ		5+4+3+5+4+4		=	25		=	4.17
                              6           6 
	 6.	ตารางการให้คะแนน
	 เพือ่ความสะดวกในการบนัทกึคะแนน	ผูส้อนควรเตรยีมรปูแบบการบนัทกึในรปูตาราง	การให้คะแนนผลการน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน
ให้บันทึกทันทีหลังจากฟังการน�าเสนอ	โดยให้คะแนนเป็นค่าเฉลี่ย	ส่วนการให้คะแนนความรู้ความเข้าใจจากการถามตอบใน	FB	อาจให้
ในครั้งต่อไปก็ได้	ถ้ายังไม่มีเวลาอ่าน	หรือยังไม่มีข้อมูลใน	FB	รูปแบบตารางการให้คะแนนของกลุ่มผู้ฟังคือ	ตารางที่	1	และตัวอย่างการ
บันทึกคือ	ตารางที่	2

ตารางที่ 1	หมายเลขกลุ่ม/	ชื่อกลุ่ม	.............	(น�าตารางนี้ส่งผู้สอนหลังจากบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

 การน�าเสนอครั้งที่ หมายเลข/ชื่อกลุ่มที่น�าเสนอ ค่าเฉลี่ย
	 (1	=	น้อยที่สุด,	2	=	น้อย,	3	=	ปานกลาง,	4	=	มาก,	5	=	มากที่สุด)

 ในชั้นเรียน	(ให้ทันทีหลังการฟัง)	 ใน FB (ให้เมื่อมีข้อมูลใน	FB)

	 1
	 2
	 3
	 .....	 .....	 .....	 .....

	 ตัวอย่างที่	3	สมมุติว่าผู้ให้คะแนนคือ	กลุ่ม	27	ชื่อกลุ่มคือ	พลังช้าง	ผู้น�าเสนอในครั้งที่	1	คือ	กลุ่ม	29	พลังมด	ผลการน�าเสนอ
ได้ค่าเฉลี่ยในชั้นเรียนคือ	4.25	และได้ค่าเฉลี่ยใน	FB	คือ	4.32	ให้เขียนดังนี้

ตารางที่ 2	กลุ่ม	27	พลังช้าง

 การน�าเสนอครั้งที่ หมายเลข/ชื่อกลุ่มที่น�าเสนอ ค่าเฉลี่ย
	 (1	=	น้อยที่สุด,	2	=	น้อย,	3	=	ปานกลาง,	4	=	มาก,	5	=	มากที่สุด)

 ในชั้นเรียน	(ให้ทันทีหลังการฟัง)	 ใน FB (ให้เมื่อมีข้อมูลใน	FB)

	 1	 29	พลังมด	 4.25	 4.32
	 ...	 ...	 ...	 ...

 
	 ตารางที	่3	 ใช้ส�าหรับการด�าเนินงาน/การบันทึกของผู้สอน	 โดยตัดเป็นแผ่นเล็กๆ	 ให้ผู้เรียนน�าไปด�าเนินการเอง	 ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดคือ	 หมายเลขกลุ่ม	 ผู้สอนเป็นผู้ก�าหนดให้	 ส่วนชื่อกลุ่ม	 ชื่อสมาชิก	 รหัสสมาชิก	 และเลขที่	 ผู้เรียนเป็นผู้ด�าเนินการเอง	 โดยมี
จ�านวนสมาชิกกลุ่มละไม่เกิน	10	คน	แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนรหัส	L/M/H	อย่างน้อยรหัสละ	2	คน	
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ตารางที่ 3	รายละเอียดของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม	

 หมายเลขของกลุ่ม ชื่อกลุ่ม หมายเลขสมาชิก ชื่อสมาชิก รหัสสมาชิก (ให้ท�าวงกลม) เลขที่
	 1	 	 1	 	 L					M					H					X
	 	 	 2	 	 L					M					H					X
	 	 	 ...	 	 L					M					H					X
	 	 	 10	 	 L					M					H					X

	 2	 	 1	 	 L					M					H					X
	 	 	 ....	 	 L					M					H					X
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 การวิจัย

	 ขั้นตอนการน�าเสนอที่ผ่านมานั้น	 เป็นแนวคิดของผู้
เขียนจากประสบการณ์ในการท�าวิจัยในชั้นเรียนติดต่อกันมา
เป็นเวลาหลายปี	ผู้อ่านสามารถน�าแนวคิดนี้ไปปรับปรุงใช้ให้
เหมาะสมกบัวชิาทีต่นสอน	และสามารถน�าหลกัการนีไ้ปใช้ใน
การวิจัยก็ได้	 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองชนิดทดสอบ
ก่อน/หลงัและมกีลุม่ควบคมุ	(Pretest	-	Posttest	Experimental	
Control	Group	Design)	ดังภาพที่	14

ภาพที่ 14	รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองชนิดทดสอบก่อน/หลัง
และมีกลุ่มควบคุม

เมื่อ	X	 แทนการทดลองหรือการจัดกระท�า	T	 แทนการวัดที่
สังเกตได้	อาจเป็นการวัดก่อนหรือหลังการจัดกระท�า	E	แทน
กลุ่มทดลอง	และ	C	แทนกลุ่มควบคุม

สรุป

	 ปัจจัยหรือกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อความส�าเร็จในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ	 การท�าแบบฝึกหัด	 กระบวนการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การพูดคุยกันในกลุ่ม	 การได้ทดลอง
ปฏิบัติจริง	 ตลอดจนการติวหรือการได้สอนผู้อื่น	 ถ้าผู้สอน
สามารถด�าเนินการให้มีกิจกรรมดังกล่าว	 แทรกอยู ่ใน
กระบวนการเรียนการสอนแล้ว	 ผู ้เขียนเชื่อว่า	 นักศึกษา
สามารถประสบความส�าเร็จในการเรียนได้อย่างแน่นอน


