การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร

นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บทคัดย่อและแฟ้มข้ อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตงแต่
ั ้ ปีการศึกษา 2554 ที่ให้ บริ การในคลังปั ญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็ นแฟ้มข้ อมูลของนิสติ เจ้ าของวิทยานิพนธ์ที่สง่ ผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย
The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

DEVELOPMENT OF A NON-FORMAL EDUCATION PROGRAM TO ENHANCE THE
COOPERATION IN MATHEMATICAL LEARNING BASED ON COOPERATIVE
LEARNING CONCEPT AND CONSTRUCTIVIST THEORY FOR NON-FORMAL
EDUCATION STUDENTS IN BANGKOK METROPOLIS

Mr. Sarawut Jintanasoontonsiri

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy Program in Non-Formal Education
Department of Lifelong Education
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Academic Year 2011
Copyright of Chulalongkorn University

0B

2B

4B

6B

8B

หัวขอวิทยานิพนธ

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิด
การเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา
ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ
1B

โดย
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว ม

3B

5B

7B

9B

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
………………………………………….. คณบดีคณะครุศาสตร
(ศาสตราจารย ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
……………………………………………ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร. อาชัญญา รัตนอุบล)
…………………………………………... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา)
……………………………………………อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ)
……………………………………………กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)
……………………………………………กรรมการ
(อาจารย ดร. จิณดิษฐ ละออปกษิณ)
……………………………………………กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย ดร. พร ศรียมก)

ง
ศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
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The purposes of the research were to: 1) develop a non-formal education program to enhance the cooperation in
mathematical learning based on the cooperative learning concept and constructivist theory for non-formal education students
in Bangkok metropolis; 2) experiment a non-formal education program to enhance the cooperation in mathematical learning
based on the cooperative learning concept and constructivist theory for non-formal education students in Bangkok
metropolis; and 3) study the opinions and factors related to the implementation of the developed non-formal education
program to enhance the cooperation in mathematical learning based on the cooperative learning concept and constructivist
theory for non-formal education students in Bangkok metropolis. This study was based on the Research and Development in
which the samples were twenty-two non-formal education students in the Latphrao District Non-formal and Informal
Education Center. The one group pretest-posttest design i.e. single group experiment design was applied in this study. The
program implementation lasted thirteen weeks and the total activities lasted one hundred hours.
The results were as follows:
1. The cooperative and constructivist activity processes of a non-formal education program to enhance the
cooperation in mathematical learning based on the cooperative learning concept and constructivist theory for non-

formal education students in Bangkok metropolis included the following stages 1) preparation of knowledge; 2)

introduction to lessons and instructions; 3) cooperative construction of proficiency; 4) cooperative conclusion of the lessons
learned; and 5) presentation of gained knowledge individually.
2. The results of the experiment indicated that 1) the students’ post-test average achievement scores after their
participation in the non-formal education program were reported to be higher than their pre-test ones at the significant level of
.05; 2) the results of the evaluation of the cooperative mathematical learning skills, calculating skills and individual
mathematical learning from the cooperative mathematical learning revealed that the students passed the evaluation criteria at
70%; and 3) the overall evaluation of the learning process was reported to be at the very good level.
3. The opinions and factors related to the implementation of the developed program including teachers, students,
teaching techniques, teaching and learning materials and contents were to be considered.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพั ฒ นาด า นความก า วหน า ทางวิ ช าการแขนงต า งๆ ทํ า ให เ กิ ด นวั ต กรรมทางด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกมาอยางตอเนื่อง กอใหเกิดองคความรูใหมขึ้นมากมายในหลากหลาย
สาขาวิชา ในบรรดาความรูพืน้ ฐานตางๆ นัน้ แบงออกเปนหมวดๆ เชน หมวดคณิตศาสตร หมวด
วิทยาศาสตร หมวดภาษาตางประเทศ เปนตน ซึ่งแตละหมวดลวนมีความสําคัญ และเปนสิง่ สําคัญที่
จําเปนทีจ่ ะตองศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในอนาคต ทั้งในดานศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
โดยคณิ ต ศาสตร เ ป น พื ้น ฐานสํ า คั ญ ของการเรี ย นรู ศ าสตร ใ นแขนงอื ่น ๆ เช น เศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร เปนตน ซึง่ ศาสตรดังกลาวมีความสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ (ดุ จเดื อน พั นธุ ม นาวิ น และอัม พร มา คนอง, 2548) รวมถึง การนํา ไปประยุก ตใ ชใ น
ชีวิตประจําวันทัง้ ทางตรงและทางออม ดังที่ สิริพร ทิพยคง (2533) ไดกลาวไววา “คณิตศาสตรเปน
ศาสตร ที ช่  วยก อให เกิ ดความก า วหนา ทางเทคโนโลยี ทํา ใหโ ลกเจริญ เพราะจากการคิดคนทาง
วิทยาศาสตรตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร” เชนเดียวกับ ยุพิน พิพิธกุล (2545) ที่กลาววา “วิชา
คณิตศาสตร มี ค วามสํ า คั ญอย า งยิ ง่ ตอการพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากความรู ท างคณิตศาสตรเป น
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม” สอดคลองกับสมศักดิ์ โสภณพินิจ (2547) ที่
กลาววา “ความรูทางคณิตศาสตรถูกนํามาประยุกต ปรับปรุง พัฒนารวมกับศาสตรสาขาอืน่ ๆ ทําให
เกิดการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีอยางมาก จนถึงทุกวันนี้ คณิตศาสตรมีความสําคัญยิง่ ตอ
การพั ฒนาความคิ ดของคน ทํ า ให คิดอยา งมีเหตุผล สามารถวิเคราะหปญหาไดอยา งรอบคอบ”
คณิตศาสตรยังชวยใหบุคคลเปนคนที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่ดี เพราะชวยสรางความมีเหตุมีผ ล
ความเปนคนชางคิด ชางริเริ่มสรางสรรค รูจักทํางานทีเ่ ปนระบบระเบียบ และมีลักษณะของความ
เปนผูน ําในสังคม การเรียนรูคณิตศาสตรจึงมีความสําคัญอยางยิง่ กับทุกเพศทุกวัย เพราะเปนสิง่ ที่
ช ว ยทํ า ให ป ระชาชนทุ ก วั ย มี ค วามสามารถในการคิ ด แก ปญ หาที ่จ ะพบในชี วิ ต ได อย า งถู ก ต อ ง
เหมาะสม (สมาคมคณิ ต ศาสตร แ ห ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ , 2537) ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการจึงไดจัดคณิตศาสตรใหอยูในกลุมทักษะ ซึ่งถือเปนเครือ่ งมือใน
การเรียนรู มีจุดประสงคเพือ่ ทีจ่ ะสามารถนําความรูไ ปใชในชีวิตประจําวัน มีความรูค วามเขาใจ
คณิตศาสตรและทักษะการคิดคํานวณคิดอยางมีเหตุผล แสดงความคิดออกมาอยางเปนระเบียบ
ชัดเจน รัดกุมและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร การเรียนรูคณิตศาสตรนัน้ ควรสอนเนื้อหาจนผูเ รียน
เขาใจดีแลว จึงใหผูเรียนทําแบบฝกหัดและมีการทบทวนทักษะดังกลาวเปนประจํา การฝกทักษะ
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ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น เพราะผูเรียนสามารถสรางกระบวนการเรียนรูของตัวเอง
ผูเ รียนจะไมประสบความสําเร็จและไมสามารถแกปญหาไดถูกตอง แมนยํา ถาไมมีการฝกทักษะ
(สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, 2537) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวทีว่ า
“ความสามารถในการคิดเลขในใจ และทัศนคติที่ดีตอการคิดเลขในใจจะนําไปสูการคิดเลขเร็วอยางมี
ประสิทธิภาพ ความเร็วและความถูกตองจะไปดวยกัน เราสามารถพัฒนาไดโดยการฝกฝนอยาง
ตอเนื่อง และการฝกฝนทําใหการเรียนเนื้อหามีความหมายมากขึ้น โดยขัน้ ความรู เขาใจเนื้อหา ขั้น
ปฏิบัติ ฝกทักษะตามความรู ความเขาใจใหคลองตัว และขั้นเพิม่ พูนความชํานาญ สามารถทําได
รวดเร็ ว และถู ก ต อง” (สมาคมคณิ ต ศาสตร แ ห ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ , 2537) แต
คณิตศาสตรเปนวิชาทีเ่ ปนนามธรรม จึงมีความยากลําบากที่จะทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้งและ
ถูกตอง เพราะสวนใหญเนื้อหาของคณิตศาสตรตองอาศัยจินตนาการและสมาธิในการเรียนรู ดังนั้น
ผูเรียนสวนใหญจึงมักไมชอบเรียนคณิตศาสตร (สุวรรณา ทิมสถิตย, 2548) อีกทั้งการประเมินผล
การเรีย นรูยังมิไดป ระเมินจากความรูที่ผูเ รียนมีอยูจ ริง แตประเมินจากผลการสอบที่วัดผลจาก
คําตอบที่ผูเรียนตอบในกระดาษคําตอบในกรณีที่เปนขอสอบประเภทเลือกคําตอบทีถ่ ูกตอง ซึง่ ไม
สามารถประเมินความสามารถในการวิเคราะหและขบวนการแกปญหาได ดังนั้นผลการประเมิน
ดังกลาวจึงไมอาจวัดความสามารถในการวิเคราะหและขบวนการแกปญหาได เพราะผูเ รียนอาจ
สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาได แตอาจบกพรองในดานการคํานวณ เนือ่ งจากขาดทักษะใน
การคิดคํานวณ ดวยเหตุนี้ในการประเมินผลจึงดองใชวิธีประเมินผลการเรียนรูต ามสภาพจริง ซึง่ จะ
สามารถประเมินผลการเรียนรูไดอยางละเอียด สามารถวัดประสิทธิภาพไดทั้งผูเรียน และผูส อนได
เปนอยางดี
เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 1 จะพบวา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยลดลงอยางตอเนื่อง ตัง้ แต ปการศึกษา 2546 – 2553 และจากขอมูลใน
ตารางมีขอสังเกตวา นอกจากคะแนนเฉลี่ยของแตละชวงการเรียนจะมีคาเฉลี่ยลดลงอยางตอเนื่อง
แลว ยังพบอีกวาในปการศึกษาเดียวกันนัน้ คะแนนเฉลีย่ ของชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จะมีคาสูงที่สุด
และ ลดลงเรื่อยๆ เมือ่ อยูใ นชวงชัน้ ทีส่ ูงขึน้ ไป อาจเนื่องจากเนือ้ หาของหลักสูตรคณิตศาสตร จะมี
ความยากเพิ่มขึ้นเรือ่ ยๆ กลาวคือ ในชวงประถมศึกษานั้น เนือ้ หาของหลักสูตรคณิตศาสตรยังเปน
เนื้อหาที่ไมยาก ไมซับซอน ทํา ใหเขาใจไดไมยาก แตเมื่อขึ้นไปในชวงชัน้ ที่สูงขึ้นไป เนื้อหาของ
หลักสูตรคณิตศาสตรมีความยากและซับซอนขึน้ ไปตามลําดับ ทําใหเขาใจยากขึน้ และถาทักษะใน
การคิด คํานวณ และการแกปญหาคณิตศาสตรพืน้ ฐาน ของผูเรียนในชวงชัน้ ที่ 1 และในชวงชัน้ ที่ 2
ไมดี ก็จะมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ลดลงอยางตอเนื่องดังปรากฏในปจจุบัน
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ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ปการศึกษา 2546 – 2553 (http://www.moe.go.th)
คะแนนเฉลี่ยรอยละ (Percentage of Average Scores)
ปการศึกษา (Academic Year)
ชั้น
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
ประถมศึกษาปที่ 6 41.70 43.77 n.a. * 38.87 47.55 43.76 35.88
มัธยมศึกษาปที่ 3 34.99 34.88 n.a. * 31.15 34.73 34.56 26.05
มัธยมศึกษาปที่ 6 33.99 35.08 28.46 29.56 32.49 30.64 28.56
หมายเหตุ : n.a. * ไมมีการทดสอบในปการศึกษานั้น ๆ
P

P

P

2553
34.85
24.18
14.99

P

เมือ่ พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในวิชาคณิตศาสตร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา
นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบเขตกรุ ง เทพมหานครมี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ท างการเรี ย นต่ ํา ที ่สุ ด เมื ่อ
เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาการศึกษานอกระบบในภาค
อื่นๆ กลาวคือ มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 25.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน
ตารางที่ 2

แสดงผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาการศึกษานอกระบบในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ภาค

ภาคเหนือ
ภาคใต
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรุงเทพมหานคร
ระดับประเทศ

ประถมศึกษา
คะแนนเต็ม
40 คะแนน
2/2552
27.22
26.67
29.13
28.43
28.81
29.41
28.46

1/2553
24.53
26.66
25.09
27.04
23.37
24.49
24.68

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
60 คะแนน
60 คะแนน
ปการศึกษา (Academic Year)
2/2552 1/2553 2/2552 1/2553
32.19
28.38
29.28
28.40
29.47
32.89
27.66
31.92
30.94
28.45
27.51
27.27
32.60
31.26
29.85
31.40
35.58
31.04
31.90
30.02
30.27
25.83
28.42
26.10
34.28
30.54
30.63
29.56
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เมื่อพิจารณาในแตละชวงชัน้ การเรียน การเรียนคณิตศาสตรของผูเ รียนที่ศึกษาในชวงชัน้ ที่
3 ของการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เปนชวงทีส่ ําคัญมากตอการตัดสินใจในการเรียนตอในชวงชัน้ ที่ 4 ของการศึกษาในระบบ
โรงเรี ย น หรื อ หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย เพราะถ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียนในชวงนีไ้ มดี จะสงผลใหผูเรียนเหลานีม้ ีเจตคติไมดี
ตอการเรียนคณิตศาสตรในการเรียนตอในชวงชั้นที่ 4 ของการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือหลักสูตร
การศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนจะกลัววาจะไมสามารถเรียนใน
สายวิทย-คณิต ของการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือสายวิทย-คณิต สําหรับผูท ีต่ องการศึกษาตอใน
กลุม สาขาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทย วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร ฯลฯ ของผูเรียน
การศึก ษานอกระบบโรงเรียนได เพราะผูเรียนจะตองเรียนคณิตศาสตร ฟสิก ส และเคมี ซึ่ง เปน
ศาสตรที่ตองอาศัย คณิตศาสตรเปนเบื้องตน ทํา ใหเสีย โอกาสที่สํา คัญของชีวิตในอนาคต แตถา
ผูเรียนไดเรียนคณิตศาสตรอยางถูกขั้นตอน และเหมาะสมแลว ยอมจะทําใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คณิตศาสตรและเจตคติของผูเ รียนดีขึน้ สงผลใหผูเ รียนมัน่ ใจทีจ่ ะเลือกเรียนตอในชวงชั้นที่ 4 ของ
การศึกษาในระบบโรงเรียน หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาประเทศสูค วามสมดุลและยัง่ ยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ
ประเทศที ่มี อ ยู ใ ห เ ข ม แข็ ง และมี พ ลั ง เพี ย งพอในการขั บ เคลื อ่ นกระบวนการพั ฒ นาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21
และการเสริ ม สร า งป จจั ย แวดล อมที่เ อื้อ ตอการพัฒ นาคุ ณภาพของคนทั้ง ในเชิง สถาบัน ระบบ
โครงสรางของสังคม ใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตาม สถานการณการพัฒนาที่ผานมาสง ผลกระทบตอคนและสังคมไทยหลายประการ
ดังเชน เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่าํ กวารอยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของ
ผู เ รี ย นยั ง ได ค ะแนนต่ ํา ในเรื ่อ งการคิ ด วิ เคราะห สั ง เคราะห มี วิ จ ารณญาณ และคิ ด สร า งสรรค
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)) สอดคลองกับ สมเดช บุญ
ประจักษ (2544) ไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษาไววา “การศึกษาเปนการเตรียมคนสําหรับ
สังคมในอนาคตใหเปนผูท ี่มีความรู ความสามารถ ติดตามขอมูลขาวสาร วิทยาการใหมๆ รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและหลากหลาย รูจักคิด วิเคราะห ใหเหตุผลและ
แกปญหาได”
นอกจากนี้ การจัดใหมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติ โดยมีการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ การ
พัฒนาประเทศ โดยมีหลักการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และใหทุก
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ภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยอาจจัดเปนการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบหรือการศึก ษาตามอัธ ยาศัย รูปแบบใดรูป แบบหนึง่ หรือทัง้ สามรูป แบบก็ได เป นการ
ผสมผสานระหวางการศึกษาทัง้ สามรูปแบบ เพื่อใหสามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไดอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากกลไกและการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมมีกฎหมายเฉพาะรองรับ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางและ
เปาหมาย จึงไดมีกฎหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนือ่ ง มีการบริหารและจัดการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพเพื่อทํา
ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนไดตามศักยภาพ เปนสังคม
แหงการเรียนรูแ ละภูมิปญญา อันจะมีผลในการพัฒนากําลังคนและประเทศชาติ ใหเจริญกาวหนา
ตอไปและเพือ่ ทํ า ให ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย สามารถขยายผลไดอยา งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ จึงมีการตรา “พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551” ที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมากขึ้น โดยเนนใหสามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง
ดังนี้
1. ปรับปรุงแกไข มาตรา 6 (2) (ค) ในสวนของการสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ไมเนน
การจัดสาระการเรียนรูใหผูเรียนโดยตรง เนื่องจากผูเ รียนเปนผูแสวงหาความรูไดเอง แตผูสงเสริมเปน
เพียงผูจัดการจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน
2. มาตรา 9 ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหความสําคัญแกผูเกี่ยวของตามบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ผู เ รี ย น ซึ ่ง เปน ผูที่ไ ด รับ ประโยชน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรีย นรู และ
สามารถเลือกรับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง
(2) ผูจัดการเรียนรูส ําหรับการศึกษานอกระบบ และผูจ ัดแหลงการเรียนรูส ําหรับ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพือ่ ตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนโดยบูรณาการความรู
(3) ผูสงเสริมและสนับสนุน ซึ่งเปนผูที่เอื้อประโยชนใหแกผูเรียนและผูจัดการ
เรียนรู มีการดําเนินการที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
จากการศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นถึ ง ป ญ หาการเรี ย นการสอน
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ พบวา มีปญหาตางๆทีเ่ ปนอุปสรรคทําใหนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมผานเกณฑ 60% ทีส่ ํานักบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนได
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ตัง้ เปาไวคอนขางมาก อันเนือ่ งจากครูประจํากลุมมีปญหาในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ครู
ประจํากลุมไมมีทักษะและประสบการณในการจัดกิจกรรมทําใหกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติไมได
ผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร ผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมไมสามารถสื่อสารใหผูเรียนเขาใจ รวมถึงปญหาสื่อ
การเรียนการสอนไมเหมาะสมและไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ทําใหผูเ รียนขาดสือ่ การ
เรียนรูท ีใ่ ชในการการคนควาหาขอมูลเพือ่ สรางความรู ผูเ รียนไมมีแหลงขอมูลเพือ่ ขยายความรูและ
เพิ ่มทั ก ษะการเรีย นรู ใ หก ว างขึ ้น โดยเฉพาะเนื้อหาคณิตศาสตรทีต่ องการการฝกฝนทัก ษะการ
คํานวณ การขาดสื่อการเรียนการสอนหรือสือ่ การเรียนการสอนที่ไมเหมาะสม ทําใหผูเรียนขาดการ
ฝกฝนทักษะการคํานวณที่เพียงพอในการสรางความรูด วยตนเอง และเนือ่ งจากการขาดสือ่ การเรียน
การสอนทํา ใหครูประจํากลุม จึง ตองสอนดวยวิธีบ รรยายเปนสวนใหญโดยมีครูประจํากลุม เปน
ศูนยกลางการใหความรู และผูเรียนทีเ่ ปนนักศึกษาการศึกษานอกระบบแตละคนมีพืน้ ฐานความรูท ี่
แตกตางกัน โดยเฉพาะคณิตศาสตรที่ตองอาศัยความรูพื้นฐานดานการคิดคํานวณ ถาผูเรียนขาด
พืน้ ฐานการคํานวณแลวผูเ รียนจะทําความเขาใจกับเนือ้ หาทีต่ อเนื่องไดคอนขางยาก เพราะโดยปกติ
แลวนักศึกษาการศึกษานอกระบบสวนใหญประกอบอาชีพไปดวยและเรียนไปดวย จึงไมมีเวลาเพียง
พอที่จะศึกษาในสิง่ ทีต่ นเองไมเขาใจ (หนวยศึกษานิเทศก กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2537) ซึ่ง
สภาพปญหาการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังกลาวนัน้ แมในปจจุบันก็
ยังคงมีสภาพปญหาทีไ่ มแตกตางกัน สอดคลองกับการสัมภาษณนางสาวมุกดา แข็งแรง ครูประจํา
กลุม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยเขตลาดพราว กลา ววา “ปญหาของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ผูเ รียนมีความรูแ ตกตางกัน มีวัยแตกตางกัน มีพื้นความรู
คณิตศาสตรคอนขางออน ขาดความมัน่ ใจ และขาดความกลาแสดงออก ขาดการใฝรู ใฝเรียนและ
ขาดทักษะ ขาดการตรงตอเวลา ขาดความอดทน ขาดความรับผิดชอบ ขาดการคิดวิเคราะห และขาด
การประยุกตใชความรูใ นเนื้อหาที่คลายกัน มีเวลาในการเรียนนอย และขาดความตอเนื่องในการ
เรียนการสอน” (สัมภาษณ, 3 พ.ค. 54) สอดคลองกับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบในระดับมัธยมศึกษา ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตลาดพราว พบวา นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับต่าํ และมีนักศึกษา
ขาดสอบเปนจํานวนมาก ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาการศึกษานอกระบบในระดับมัธยมศึกษา
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตลาดพราว
ปการศึกษา
1/2553
2/2553
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10
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ผลการเรียน
2 2.5 3
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รวม
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เนือ่ งจาก นักศึกษาการศึกษานอกระบบผูเรียนสวนใหญเปนผูทีม่ ีอายุในชวง 15-25 ป ซึ่ง
เปนผูท ี่ขาดโอกาสในการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงตองอาศัยการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการ
หาความรูแ ละไดมาซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานการศึกษาในการหางานที่
กา วหน า ในอนาคต การเรี ย นการสอนที่ทํา ใหเกิด การเรีย นรูสํ า หรั บ ผูเ รีย นที่เป นผูใ หญจ ะตอ ง
คํานึงถึงปจจัยพื้นฐานตางๆ ที่จะสงผลใหการเรียนรูเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ ไดแก 1.
แนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับทฤษฎีการศึกษาผูใหญ (Knowles, 1984) ไดแก 1.1) ผูใหญจะเรียนเมื่อมี
แรงจูงใจในการเรียนรูจ ากประสบการณ และความจําเปนตอการดําเนินชีวิต 1.2) ผูใหญมีความ
ตองการเปนตัวของตัวเอง มีอิสระทางความคิด และการทํางาน 1.3) ผูใ หญตองการการแนะแนว
ไมใชการสอน และตองการการวัดผลดวยตนเอง และ 1.4) ผูใ หญเรียนรูโ ดยการกระทําไดดีกวาการ
สอน 2. ลักษณะการเรียนรูผูใหญตองมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรูท ีต่ องคํานึงถึงความ
เหมาะสมของแตละบุคคล ในดานตางๆ เชน ประสบการณ ความตองการหรือความจําเปน ความ
เหมาะสมและความพรอมในการเรียนรู แรงจูงใจ เปนตน อาชีพของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
สวนใหญเปนผูที่มีอาชีพรับจางทั่วไป รับจางแรงงานหรือรับจางในสถานประกอบการธุรกิจเอกชน
ซึง่ นักศึกษาการศึกษานอกระบบเหลานีต้ างตองใชเวลาสวนใหญในการหาเลีย้ งชีพและครอบครัว
การเรียนในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไมมีเวลาพอที่จะไดทบทวน
ความรูอ ยูท ี่บาน ประกอบกับการเรียนรูในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแบบพบ
กลุมเปนลักษณะที่ตางคนตางเรียนหรือตองเรียนแบบเดีย่ วๆ ขาดการเรียนรูแ บบรวมมือ จึงทําใหไม
เกิดการเรียนรูอยางถองแท ทําใหการเรียนรูของนักศึกษาการศึกษานอกระบบจึงเกิดปญหาดานการ
สรางความรู โดยเฉพาะการเรียนรูค ณิตศาสตรที่ตองใชทักษะการคิดคํานวณ ทักษะการแกปญหาที่
ตองอาศัยทัง้ การฝกฝนและการเรียนรูอยางตอเนื่อง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2545) ซึ่งการแกปญหานี้ตองอาศัยความรวมมือกันของผูเ รียนดวยกันและผูสอนตอง
เปนผูสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูโดยประสานความรวมมือกันระหวางผูเรียนอยางจริงจัง ซึ่งจาก
งานวิจัยของสมเดช บุญประจักษ (2540) ที่ศึกษาการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรโดยใชการ
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เรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดานทักษะ
การแกปญหา ทักษะการคํานวณ ทักษะการใหเหตุผลและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร สูงกวา
กลุม ที่เรียนดวยวิธีปกติ และจากการศึกษาวิจัยของ Johnson ที่ศึกษาเกีย่ วกับการเรียนรูแบบรวมมือ
มามากกวา 30 ป รวมถึงการศึกษาของ Katzenbach และ Smith (1993) ไดพัฒนาเปนโคงของ
สมรรถภาพการเรียนรูแ บบกลุม ระหวางการเรียนรูแ บบกิจกรรมกลุม ทัว่ ไป (Traditional Classroom
Group)กับกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning Group) ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 1
แผนภูมิท่ี 1

แสดงเสนโคงของสมรรถภาพการเรียนรูแ บบกลุมระหวางการเรียนรูแ บบกิจกรรม
กลุมทั่วไปกับการเรียนรูแบบรวมมือ

ระดับความสมรรถภาพการเรียนรู

กลุมการเรียนรูแบบรวมมือที่มีความสมรรถภาพการเรียนรูสูง

กลุมการเรียนรูแบบรวมมือ

ผูเรียน
ผูเรียน
ผูเรียน

การเรียนรูดวยตนเอง
กิจกรรมกลุมทั่วไป

ผูเรียน
ผูเรียน

กลุมเทียม

จากแผนภูมิที่ 1 พบวา ผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองเพียงอยางเดียวจะมีระดับของสมรรถภาพ
การเรียนรูไมตางจากผูเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนรูแ บบกิจกรรมกลุมทั่วไป แตถาเปนผูเรียนที่เรียนรู
เปนกลุมเทียม (Pseudo-group) ที่เปนการรวมกลุม กันแตไมสามารถจัดระบบและระเบียบการเรียนรู
ได สมาชิกในกลุม ขาดการสื่อสารและประสานงานที่ดีตอกัน ขาดผูนํา ตางคนตางทํางานโดยไม
สนใจสมาชิกในกลุม แลวจะยิ่งทําใหระดับของสมรรถภาพการเรียนรูท ีไ่ ดต่ํา กวาการเรียนรูดวย
ตนเอง หรื อ การเรี ย นรู แ บบกิ จ กรรมกลุ ม ทั ่ว ไป แต ถ า ผู เ รี ย นได รั บ การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ
(cooperative learning) ทีม่ ีการจัดระบบการเรียนรูโ ดยมีการแบงหนาทีก่ ันอยางชัดเจนและสมาชิก
ทุกคนรูวตั ถุประสงคของการเรียนวาทุกคนในกลุม ตองฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน ถามีใครคนใดคน
หนึ่งลมเหลวก็หมายความวากลุม ก็ลมเหลวดวย และสมาชิกทุกคนรูหนาที่ทีต่ นเองตองปฏิบัติเพื่อ
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บรรลุวัตถุประสงคแลวจะทําใหระดับของสมรรถภาพการเรียนรูสูงกวาทั้งการเรียนรูด วยตนเองและ
การเรียนรูแ บบกิจกรรมกลุม ทัว่ ไป นอกจากนี้ การเชือ่ มโยงความรูเ ดิมหรือประสบการณเดิมกับ
ความรูใหม เปนแนวทางของความคิดเกีย่ วกับการเรียนรูท ี่อาศัยกระบวนการสรางความหมายของ
ความรูดวยการพัฒนาโครงสรางความรูภ ายในตนเอง โดยจะชวยใหผูเ รียนเกิดความรูท ีม่ ีความหมาย
และเกิดความเขาใจอยางลุมลึก แลวยังเกิดความคงทนของความรูภายในตนเอง (วรรัตน อภินันทกูล,
2547) ซึง่ การเรียนรูเพือ่ สรางความรูใ หมๆ เพื่อนําความรูทีไ่ ดมาเสริมกับความรูทีส่ มาชิกในกลุม ได
เรียนรู ก็จะทําใหสมรรถภาพการเรียนรูสูงมากขึน้ ไปอีก (High-performing Cooperative Learning
Group) นั่นคือ ทฤษฏีการสรางความรู (Constructivist Theory) คือ ทฤษฎี การสอนใหเรียนรูเอง คิด
เอง ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธซึง่ กันและกัน โดยตางฝายตางเรียนรูซ ึง่ กันและกัน
และจะทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค วามสั ม พั นธ กั น ดี ก วา รู ป แบบเดิ ม เพราะมี ก ารแลกเปลี ่ย นความคิ ด กั น
(Welch, 2000) สอดคลองกับงานวิจัยของปยนุช รัตนวรรณี (2544) พบวา การประเมินการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร โดยการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู ทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคและ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยผูเรียนไดใชความรูห รือประสบการณเดิม การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครู
และแหลงความรู มีการใชเหตุผล ใชกระบวนการกลุมเพื่อแกปญหา รูจักยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ ื่น รูจ ักคนหาจุดเดน จุดดอยในการแกปญหา ตรวจสอบความถูกตองและสามารถชวยกัน
แกปญหาในกลุม สามารถสรุปมโนมติ หลักการเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูความเขาใจไปใชใน
การแกปญหาหรือสถานการณใหมได
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดบูรณาการการเรียนรูแ บบรวมมือ (Cooperative Learning) และทฤษฏีการ
สร า งความรู  (Constructivist Theory) เพือ่ สง เสริม ใหนักศึก ษาการศึก ษานอกระบบโรงเรีย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ดี มีทักษะการเรียนรูแบบรวมมือ มีความรวมมือในการทํางาน
กลุม โดยการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เนื่องจากเปนจัดการเรียนการสอนทีท่ ํา
ใหเกิดการเรียนรูสําหรับผูเ รียนทีเ่ ปนผูใหญ และมีการจัดวางกิจกรรมตางๆอยางมีระบบ แบบแผน
เริ่มจากการวิเคราะหความตองการ การวางแผนกิจกรรมตางๆ การปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม ไป
จนถึงการประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม และเนือ่ งจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนระบบ
การศึ ก ษาที ส่ ามารถจั ดขึ น้ ตามความเหมาะสมและความตองการของผูเ รีย น สามารถจัดใหแ ก
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชน และทุกระดับการศึกษา เพื่อใหบุคคลหรือชุมชน มีความรู ทักษะ
และเจตคติที่ดี โดยใชหลักสูตรที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เพื่อตอบสนองความตองการ ความสนใจของ
ผูเ รียนสามารถแกปญหาของของกลุม และชุมชนได (อุน ตา นพคุณ, 2546) ขอแตกตางที่สําคัญของ
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น กับ การศึก ษาในระบบโรงเรีย นคือ เปดโอกาสใหมีค วามยืดหยุน
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มากกวา กลาวคือ ความยืดหยุน ดานเวลาเรียน จัดใหยาว หรือสั้นก็ได ความยืดหยุนดานสถานที่
เรียน คือ ไมเจาะจงวาจะตองเปนโรงเรียน ความยืดหยุน ดานผูเ รียน อาจจัดสําหรับคนหลายระดับ
ความยืดหยุนดานผูสอน ไมเจาะจงจะตองเปนผูมีวุฒิทางครู ความยืดหยุน ดานวิธีเรียน ไมเจาะจงวา
จะตองเปนในหองเรียนเทานั้น ความยืดหยุนดานผูใหบริการ ไมจําเปนวาจะตองเปนสถานศึกษา
ความยืดหยุนดานระเบียบหรือกฎเกณฑตางๆ ไมเจาะจงเรื่องระเบียบตายตัว
ผูวิจัยไดใชแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Holton
(2005) ซึง่ มีขั้นตอนที่เหมาะสมสําหรับโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ กลาวคือ มีขั้นตอนในการเตรียมความ
พร อมของผู เรี ย นก อนเขา สู ก ารเรี ย นรูเพื่อใหผูเรีย นมีค วามมั่นใจในการเรีย นรู รวมทั้ง มี ก ารจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความรูสึกสนใจในการเรียนมากขึ้น มี
การสรางกลไกตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกันโดยการกําหนดบทบาทผูเ รียนอยาง
ชัดเจนทําใหการเรียนเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับกระบวนการเรียนการสอน
คณิตศาสตรที่สงผลใหผูเรียนและผูสอนทําหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพผูว ิจัยใชแนวคิด
การเรียนรูแบบรวมมือที่จะดึง ศักยภาพตางๆที่มีอยู ในผูเรียนแตล ะคนมาใชใหเกิดประโยชนกับ
ตนเองและกลุ ม ให ม ากที ่สุ ด โดยมี ก ารจั ด กลุ ม ที ค่ ละความสามารถ คละเพศ สมาชิ ก กลุ ม มี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ยอมรับและรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุม มีความรับผิดชอบรวมกันชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สํ า เร็ จ และในการสร า งศั ก ยภาพของผู เรี ย นแตล ะคนผูว ิ จัย ใช ท ฤษฎีก ารสรา งความรู ที ่ใ ช ก าร
เชือ่ มโยงความรูเ ดิมและการปรับเปลีย่ นแนวคิดใหมที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยตัวเองจากสื่อ
ตางๆ หรือจากการรวมคิดกับสมาชิกในกลุมที่มีแนวคิดทีแ่ ตกตางกัน ดวยการอภิปราย สาธิต หรือ
กิจกรรมทางคณิตศาสตรทีส่ งเสริมการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู เพือ่ ใหผูเ รียน
ใชในการปรับเปลีย่ นแนวคิดและสามารถสรางเปนความคิดรวบยอดของตนเอง ทําใหผูเรียนไดมี
ทักษะทางคณิตศาสตรตามวัตถุประสงคการเรียนรู และทําใหผูเ รียนสามารถศึกษาสรางความรูดวย
ตนเอง การเรียนรูเปนกลุมสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพือ่ เปนแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
คํานวณ และการคิดวิเคราะหในการเรียนคณิตศาสตรซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติทีด่ ีตอการเรียนคณิตศาสตร เพือ่ เปนประโยชนอยางยิง่ ตอการใหแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
โปรแกรมการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในดานการเรียนคณิตศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานใน
การเรียนรูศาสตรแขนงอื่นๆ ในอนาคต
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ทีไ่ ดพัฒนาขึ้นไป
ใช
คําถามที่ใชในการวิจัย
1. โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื ่อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ในการเรี ย นรู 
คณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร เปนอยางไร
2. ผลของการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการเรียน
คณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร เปนอยางไร
3. ปจจัยทีเ่ กีย่ วของของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไดพัฒนาขึน้ ไปใช
มีปจจัยใดบาง
สมมติฐานในการวิจัย
จากผลการวิจัยของ มยุรี สาลีวงศ (2535) ขวัญใจ บุญฤทธิ์ (2535) เกษม วิจิโน (2535) และ
พิศมัย ศรีอําไพ (2548) ที่ศึกษาเกี่ย วกับการจัดการเรีย นการสอนโดยใชแนวคิดการเรียนรูแ บบ
รวมมือ พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบปกติในชั้นเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .01 และ Johnson and others (1981) ไดศึกษาพบวา การเรียนการ
สอนแบบรวมมือมีประสิทธิผลมากกวาการเรียนแบบแขงขัน และแบบใหเรียนแบบรายบุคคล และ
จากผลการวิจัยของไพจิตร สดวกการ (2538) ไดศึกษาผลการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรู
พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรปานกลาง
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ทีส่ อนดวยกระบวนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรูส ูงกวาผูเรียนที่
สอนตามปกติ และผลการวิจัยของปยนุช รัตนวรรณี (2544) พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คิดเปนรอยละ 77.93 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 60 และมีผูเรียนผานเกณฑดังกลาวคิดเปนรอย
ละ 96.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑจํานวนผูเรียนที่กําหนดไวรอยละ 80 เมื่อใชรูปแบบการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรู
จากผลการวิจัยทีก่ ลาวมาขางตนพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดการเรียนรู
แบบรวมมือและการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรู ทําใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ รียน
สู ง กว า การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นแบบปกติ ใ นชั น้ เรี ย น เมื ่อ นํ า แนวคิ ด และทฤษฎี ทั ้ง สองมา
สังเคราะหรวมกันและนํามาประยุกตใชกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโดยใชแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Holton (2005) ซึง่ มีขั้นตอนที่เหมาะสมสําหรับ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวคิดการ
เรียนรูแ บบรวมมือ กลาวคือ มีขั้นตอนในการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเขาสูก ารเรียนรู
เพือ่ ใหผูเ รียนมีความมัน่ ใจในการเรียนรู รวมทัง้ มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ตอการ
เรียนรู ทําใหผูเรียนมีความรูสึกสนใจในการเรียนมากขึ้น มีการสรางกระบวนการตางๆ เพือ่ ใหเกิด
การวางแผนการเรียนรูรวมกันโดยการกําหนดบทบาท หนาที่ของผูเ รียนอยางชัดเจนทําใหการเรียน
เปนไปอยางราบรืน่ มีประสิทธิภาพมากขึน้ สําหรับกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตรทีส่ งผล
ใหผูเรียนและผูสอนทําหนาทีข่ องตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยใชแนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือ (Aronson, 1978; Slavin, 1978; Johnson and Johnson, 1994) ที่จะดึงศักยภาพตางๆที่มีอยูใ น
ผูเรียนแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและกลุมใหมากทีส่ ุด และในการสรางศักยภาพของ
ผูเ รียนแตละคนผูว ิจัยใชทฤษฎีการสรางความรู (ชนาธิป พรกุล, 2543; พิมพพันธ เดชะคุปต, 2545;
Driver and Bell, 1986) ทีใ่ ชการเชือ่ มโยงความรูเดิมและการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมทีไ่ ดจาก
การศึ ก ษาค น คว า ด วยตั ว เองจากสือ่ ต า งๆ หรือ จากการรว มคิด กับ สมาชิก ในกลุ ม ที ่มีแ นวคิ ด ที ่
แตกตางกัน ดวยการอภิปราย สาธิต หรือกิจกรรมทางคณิตศาสตรที่สงเสริมการเรียนรูแ บบรวมมือ
และทฤษฎี ก ารสร า งความรู  เพื อ่ ให ผูเ รี ย นใชใ นการปรับ เปลี ่ย นแนวคิด และสามารถสรา งเป น
ความคิดรวบยอดของตนเอง ทําใหผูเรียนไดมีทักษะทางคณิตศาสตรตามวัตถุประสงคการเรียนรู
และทํ า ให ผู เรี ย นสามารถศึ ก ษาสร า งความรู ดว ยตนเอง การเรี ย นรู เ ป น กลุ ม สามารถทํา ใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรูทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ และการคิดวิเคราะหในการเรียนคณิตศาสตรซึ่งจะ
สงผลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร เพือ่ เปนประโยชนอยางยิ่ง
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ตอการใหแนวทางในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรูท างการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
ดานการเรียนคณิตศาสตร
ในการพัฒนาเปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร แลวผูวิจัยคาดวาเมื่อผูเขารวมโปรแกรมไดดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ในโปรแกรมแลวจะมีผลตอการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเขารวมโปรแกรม ดังนั้นผูวิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไวดงั นี้
1. หลังจากนัก ศึก ษาการศึกษานอกระบบเขตกรุง เทพมหานคร เขารวมโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการ
เรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึน้ แลว นักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานครที่เขา
รวมโปรแกรม จะไดคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการเรียน (posttest) สูงกวา
คะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนการเรียน (pretest) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
2. หลัง จากนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร เขา รวมโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการ
เรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึน้ แลว นักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานครที่เขา
รวมโปรแกรม จะมีผลการประเมินการเรียนรูค ณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรม ผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 70
3. หลัง จากนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร เขา รวมโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการ
เรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึน้ แลว นักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานครที่เขา
รวมโปรแกรม จะมีผลการประเมินกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ผานเกณฑการตัดสิน
ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิ จัย เรื ่อง การพั ฒนาโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรีย นเพื ่อสง เสริม ความ
รวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีก ารสรางความรู
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สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคไวเปนหัวขอ ดังนี้
1.1 ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานครที่
ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1,593 คน โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
การศึกษานอกระบบในระดับมัธยมศึกษา ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตลาดพราว จํานวน 22 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 1/2554
1.2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ
1.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีก ารสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
1.2.2 ตัวแปรตาม คือ
1.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเขารวมโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
1.2.2.2 ทักษะการเรียนรูแ บบรวมมือหลังเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
1.2.2.3 ความร ว มมื อในการทํ า งานกลุม หลั ง เขา ร วมโปรแกรมการศึ ก ษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
1.2.3 เนือ้ หาทีใ่ ชในการสอน คือ เนื้อหาเรื่องเศษสวน ทศนิยม และเรื่องอัตราสวน
สัดสวน รอยละ ในรายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มี
องคประกอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่เหมาะสมสําหรับโปรแกรมการศึกษานอกระบบ อันประกอบไปดวย 1) การเตรียมผูเ รียน
2) การสรางบรรยากาศแหงการเรียนเรียนรู 3) สรางกระบวนการตางๆ เพือ่ ใหเกิดการวางแผนการ
เรียนรูรวมกัน 4) การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู 5) การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูใน
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โปรแกรม 6) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรม 7) การนําโปรแกรม การศึกษาไปใช และ
8) การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู และผสมผสานแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือรวมกับทฤษฎี
การสรางความรู โดยจัดเปนโปรแกรมการศึกษาเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
การเรียนรู หมายถึ ง การไดม าซึ่งขอมูลความรู โดยผา นกระบวนการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเขารวมโปรแกรม ดวยการฟง โตตอบ อาน คิด วิเคราะห สังเคราะห ฝกฝน ฯลฯ เพือ่ ให
เกิดความรู ความเขาใจ เกิดเจตคติที่ดี และเกิดทักษะตางๆ โดยการเรียนรูด ังกลาวจะเปนการเรียนรู
คณิตศาสตรในโปรแกรมการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อเพิ่มทักษะ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
การเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมแบบ
คละความสามารถ ผูเ รียนทีม่ ีความสามารถแตกตางกันทํางานรวมกัน โดยผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียน มีการแบงปนแนวความคิดของแตละคน มีความรับผิดชอบในสวนเนือ้ หาการ
เรียนรูของเพื่อนรวมกลุม และสวนของตนเอง มีการชวยเหลือกลุมใหสามารถดําเนินกิจกรรมจน
บรรลุผลสําเร็จ เปนการพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับผูเรียนดวย รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอการ
เรียนของตนเอง ความสําเร็จของตนคือความสําเร็จของกลุม กลุมจะมีสัมฤทธิผ์ ลไดก็ตอเมือ่ สมาชิก
แตละคนในกลุมเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความรว มมื อในการเรี ยนรูค ณิ ต ศาสตร หมายถึง การใชค วามรวมมือกันในการดํา เนิ น
กิจกรรมกลุมในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ขอ ไดแก 1)
การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก 2) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 3) การมีปฏิสัมพันธที่ดี
และการสรางสรรคตอ กัน 4) มีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย 5) กระบวนการกลุม
ทฤษฎีการสรางความรู หมายถึง แนวคิดการสรางและพัฒนาความรูใหงอกงามขึน้ ไปได
เรือ่ ยๆ ดวยตนเองไมมีทีส่ ิน้ สุด โดยเกิดจากการรับประสบการณใหม ใหกับตนเองเพื่อเปนขอมูลใน
การนําขอมูลไปกลั่นกรองหรือสังเคราะหใหเปนความรู หรือความคิดรวบยอดของตนเอง
คณิตศาสตร หมายถึง เนือ้ หาเรือ่ งเศษสวน ทศนิยม และเรือ่ งอัตราสวน สัดสวน รอยละ ใน
รายวิ ชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1 หลัก สูตรการศึก ษานอกระบบระดับ การศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
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นัก ศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุ คคลที่ลงทะเบี ยนเรีย น
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การวิจัยครั้งนี้ทําใหไดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่เปนระบบ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู
คณิตศาสตรอยางแทจริง
2. การวิ จั ย ครั ้ง นี ้ทํ า ให ไ ด ข อ มู ล ที ่เ ป น ผลจากการนํ า โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎี ก ารสร า งความรู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ในกรุ ง เทพมหานครที่ ผู วิ จั ย ได
พัฒนาขึ้นไปใช
3. ทําใหทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการนําพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎี
การสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
4. การวิจัยครั้งนีเ้ ปนแนวทางที่จะชวยใหผูวิจัยทานอื่นสามารถนําแนวทางจากการวิจัย
ครั้งนี้ไปใชประโยชนในการขยายผล หรือนําไปประยุกตใชกับโปรแกรมการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษาในระบบในระดับชั้นตางๆ
5. การวิจัยครั้งนีเ้ ปนแนวทางที่จะชวยใหผูวิจัยทานอื่นสามารถนําแนวทางจากการวิจัย
ครัง้ นี้ไปใชประโยชนในการขยายผล หรือนําไปประยุกตใชกับโปรแกรมการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียนเพื่อการเรียนรูในศาสตรแขนงอื่นๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเพือ่ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีก ารสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใชเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ไปใชในการวิเคราะห
และพัฒนาเปนกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ การเรียนรูค ณิตศาสตร โดยแบงการศึกษา
เปนหัวขอหลัก ๆ ดังนี้
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ
ทฤษฎีการสรางความรู
หลักการสอนและการเรียนรูค ณิตศาสตร
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตอนที่ 1 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1 ความหมายของโปรแกรม
คําวา “โปรแกรม” (program) ตามคําแปลของ สอ เสถบุตร ใน New Model EnglishThai Dictionary ใหความหมายไว 4 ความหมาย คือ (1) บัญชีรายการ, รายการ, โปรแกรม, ระเบียบ
วาระ, สูจิบัตร (2) แผน (3) การแสดง และ (4) การวางวิธีการให (เครื่องคํานวณ) ทํางานเปนขั้นๆ
และตามความหมายจาก Webster’s New Twentieth century Dictionary (1983) “Program” หมายถึง
โครงร า งของงานที ่จ ะกระทํ า หรื อ การจั ด เตรีย มแผนการที ่จะกระทํา หรื อชุ ด ของเหตุก ารณ ที ่
รวบรวมไว ซึง่ รวมทั้งกิจกรรมทุกอยางทีจ่ ะกระทําในคายหรือศูนยตางๆ นอกจากนี้พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525 ไดบัญญัติความหมายของคําวา โปรแกรม “Program” หมายถึง
ระเบียบการที่บอกถึงขัน้ ตอนของงานที่จะตองทําตามลําดับ และมีผูใ หความหมายคําวา โปรแกรม
ไวอกี หลายความหมาย ดังนี้
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นิศา ชูโต (2527) ใหความหมายคําวา โปรแกรม หมายถึง แนวคิด แนวทาง กิจกรรม
หรือผลรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ไดจัดวางไวในโปรแกรมนั้นๆ วางแนวคิด การจัดกิจกรรม หรือกลุม
ของกิจกรรมที่ดําเนินการอยางมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว
สารีพันธุ ศุภวรรณ (2545) ใหความหมายของ โปรแกรม วา หมายถึง การจัดการศึกษา
นอกระบบที จ่ ั ดเฉพาะเรื อ่ งใดเรื อ่ งหนึง่ อยา งมีระบบ ตัง้ แตก ารวิเคราะหค วามตองการ การจั ด
กิจกรรม ไปจนถึงการประเมินผล
สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ (2547) ใหความหมายวา โปรแกรม หมายถึง การจัดวางกิจกรรม
อยางมี ระบบ ตัง้ แตก ารวิ เคราะหความตองการ การวางแผน การสอน การประเมิ นผลและการ
ประชาสัมพันธโปรแกรม ซึ่งมีวิธีการทํางานเปนขั้นตอน
Shroeder (1975) ใหความหมายของ โปรแกรม ดังนี้
1. โปรแกรมเปนกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบของประเทศหนึ่งๆ
2. โปรแกรม หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบที่จัดในองคกร
หนึง่ ๆ
3. โปรแกรม หมายถึง กิจกรรมการศึกษานอกระบบทีจ่ ัดสําหรับประชาชนกลุม ใดกลุม
หนึง่
4. โปรแกรม หมายถึง กิจกรรมการศึกษานอกระบบเฉพาะเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ ที่เปดสอน
หรือฝกอบรมระยะสั้นๆ
Boyle (1981) ใหความหมาย โปรแกรม หมายถึง สิง่ ที่เกิดจากกิจกรรมการวางโปรแกรม
ที่นักการศึกษามืออาชีพและผูเรียนรวมกันทํา ซึ่ง ประกอบดวย การวิเคราะหความตองการ การ
วางแผน การสอน การประเมินผลและการรายงานผล
Tyler (1983) ไดใหความหมาย คําวา โปรแกรม หมายถึง โครงรางของงานที่จะกระทํา
การจัดเตรียมแผนการที่จะทํา หรือชุดเหตุการณที่รวบรวมไว ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมทุกอยางที่กระทําใน
คาย หรือศูนยตางๆ
สรุปไดวา โปรแกรม หมายถึง การจัดวางกิจกรรมตางๆอยางมีระบบ แบบแผน เริม่ จาก
การวิเคราะหความตองการ การวางแผนกิจกรรมตางๆ การปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม ไปจนถึง
การประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม
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1.2 หลักการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบ ได มีนัก การศึก ษานอกระบบที่มี
ชื่อเสียงหลายทาน กําหนดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบ ดังมีตัวอยางดังนี้
Boyle (1981) เสนอแนวคิดสําคัญในการพัฒนาโปรแกรม 15 ขอ ไดแก
1. การสรางพื้นฐานทางปรัชญาในการพัฒนาโปรแกรม (Philosophical basic for
Programming) นักการศึกษานอกระบบฯตองระบุความเชื่อของตนเองใหชัดเจนในดานการศึกษา
ผูเรียน ผูพัฒนาโปรแกรม และกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
2. การวิ เ คราะห ส ถานการณ ปญ หาและความต อ งการ (Situational analysis of
problems and needs) หมายถึงการเนนเรื่องการศึกษา วิเคราะห ตีความหมายและตัดสินใจเกีย่ วกับ
ชุมชนและผูรับบริการ การวิเคราะหสถานการณนั้น ตองมีการตัดสินใจวา มีใครทีเ่ ขามาเกี่ยวของกับ
โปรแกรม พวกเขามีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอะไรบาง ควรจะศึกษาและวิเคราะหชุมชน
และผูรับบริการที่ไดรับผลกระทบอยางไรบาง ควรจําแนกความตองการและปญหาเปนรายละเอียด
อะไรบาง เปนตน
3. การมี ส วนร ว มในกระบวนการจั ด โปรแกรมของผูร ั บ บริ ก าร (Involvement of
potential clientele) กลุมผูรับบริการ หมายถึง ประชากรทีอ่ ยูในกระบวนการ ติดตอสัมพันธกับ
กระบวนการ และไดรับผลกระทบกลับมาผานทางกิจกรรมตาง ๆ การใหผูรับบริการมีสวนรวมใน
การพัฒนาโปรแกรมคือ การสงเสริมใหบุคคลสนใจกลุมและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ของโปรแกรมและกิจกรรมตางๆที่จะจัดขึ้น
4. ระดับทางสติปญญาและสถานภาพทางสังคมของผูร ับบริการ (Levels of intellectual
and social development of potential clientele) การเรียนรูเปนกระบวนการที่เนนใหความสําคัญแก
ผูเ รียนมากกวาผูส อนและผูเ รียนแตละคนก็มีความแตกตางกัน ดังนัน้ นักพัฒนาโปรแกรมจะตอง
เข า ใจระดั บ ความแตกต า งของบุ ค คลและพั ฒ นาโปรแกรมให เ หมาะสมกั บ ความแตกต า งทาง
เศรษฐกิจสังคมและการศึกษาของผูเ รียนโดยมีการศึกษาและกําหนดระดับและปจจัยเกี่ยวกับความ
แตกตางของบุคคล
5. ศึ ก ษาแหล ง ข อ มู ล เพื ่อ การวิ เ คราะห แ ละการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค โ ปรแกรม
( Sources to investigate and analyze in determining program objectives) แหลงขอมูลที่นักพัฒนา
โปรแกรมควรศึ ก ษาและวิ เ คราะหเพือ่ การกํา หนดวัต ถุป ระสงคคือ ตัวผูรับ บริก าร สถานการณ
ปจจุบันเกี่ยวกับสังคม หรือสภาพแวดลอมดานสังคมและเศรษฐกิจของผูเรียนและเนื้อหาวิชาการ
6. การยอมรับเรือ่ งขอจํากัดเกี่ยวกับสถาบันและบุคคล (Institution and individual
constraints) ซึ่งขอจํากัดทีอ่ าจทําใหโปรแกรมไมสมบูรณแบบ ซึ่งขอจํากัดอาจจะเปนเรื่องปรัชญา
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ขององคกร งบประมาณหรือทรัพยากร ความเชือ่ ของผูม ีอํานาจตัดสินใจทางการเงินจากภายนอก
ความเชือ่ บางเรือ่ งของผูร ับบริการเกีย่ วกับโปรแกรม และความเชือ่ ของฝายบริหารภายในองคกร
เกี่ยวกับการใหลําดับความสําคัญกอนหลังของโปรแกรม
7. เกณฑในการจัดลําดับความสําคัญของโปรแกรม ( Criteria for establishing program
priorities) หลักในการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโปรแกรมคือ กําหนดวาจะใชเกณฑ
อะไรบางในการตัดสินใจในแตละขัน้ ตอน ความสามารถในการกําหนดเกณฑทีม่ ีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนตางๆสมเหตุสมผลและเปนที่ยอมรับจากทุกๆ
ฝายที่เขามาเกี่ยวของกับโปรแกรม
8. ระดับความยืดหยุน ของการวางแผนโปรแกรม (Degree of flexibility of planned
programs) เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมมีลักษณะเปนการพัฒนาและเกีย่ วกับปญหาของประชาชน
การกํา หนดและพยายามควบคุมทุกปจจัยทุกขั้นตอนเปนเรื่องยาก การประเมินผลตองทําอยา ง
ตอเนื่องทั้งในดานวัตถุประสงค วิธีการตางๆจะชวยใหไดหลายทางเลือกทําใหโปรแกรมมีความ
ยืดหยุนสูง
9. ความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนับสนุนจากกลุมที่มีอํานาจทีเ่ ปนทางการและ
ไมเปนทางการ (Legitimation and support with formal and informal power situation) แนวคิดนี้
จําเปนตองนําไปใชกับชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการพัฒนาโปรแกรม และในหลาย ๆ ระดับดวย
เชน นักพัฒนาโปรแกรม ตองพยายามนําตนเองเขาไปคุน เคยกับกลุม ผูร ับบริการ นักพัฒนาองคกร
ตองวางแผนทีจ่ ะเขาไปสูชุมชน เพราะแผนงานเหลานี้ตองการการสนับสนุนเพื่อใหสําเร็จผล
10. การเลือกและจัดกิจกรรมเชิงประสบการณการเรียนรู (Selecting and organizing
learning experiences) การเรียนรูหมายถึงการใชประสบการณในการไดแบบแผนใหมทางพฤติกรรม
การเรียนรูที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนและผูสอนรวมมือกัน วิธีการใหผูเรียนเขามามีสวน
รวม เชน การใหผูเรียนสังเกตการณ การฟง การคิด การเขียน การซักถามและการอภิปราย ฯลฯ
ดังนั้นประสบการณในการเรียนรูคือปฏิกิริยาในดานสติปญญาและในดานรางกายเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระที่เปนวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
11. การเลือกวิธีการ เทคนิค และอุปกรณการเรียนการสอนอยางเหมาะสม (Identify
instructional design) โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกดวย
- วิ ธี ก าร คื อ วิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ อ ย า งใดอย า งหนึ ่ง ที ่ใ ช เ พื ่อ ให เ ข า ถึ ง ประชาชน
กลุมเปาหมาย
- เทคนิค คือรูปแบบที่ใชในการนําเสนอแกผูเรียน ตองการใหมีการเรียนรู เชน เสวนา
กลุม ดูงาน
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- อุปกรณ คือสิ่งจัดขึน้ เพือ่ อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู
เชน วิทยุ สไลด ฟลม
12. การใช ป ระโยชน จ ากการประชาสัม พั นธ (Utilizing effective promotional
priorities) โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบมีหลากหลายและตองแขงขันกันในการดึงดูดความ
สนใจ งบประมาณและการสนับสนุนในชุมชนตางๆ การประชาสัมพันธที่ดีจะตองมีการวางแผนที่
ดีเกี่ยวกับวัตถุประสงคใน การประชาสัมพันธ เปาหมายการประชาสัมพันธ ลักษณะของสื่อที่จะใช
การประชาสัมพันธควรใชวิธีการและเทคนิคทีห่ ลากหลายเพือ่ ใหขอมูลถึงกลุม เปาหมายใหไดมาก
ที่สุด
13. การได รั บ การสนั บ สนุ น ทางทรั พ ยากรที ่จํ า เป น สํ า หรั บ โปรแกรม (Obtaining
resources necessary to support the program) นักพัฒนาโปรแกรมจะตองแสวงหาการสนับสนุนทาง
ทรัพยากรที่จําเปน เพือ่ การจัดการโปรแกรมทีม่ ีคุณภาพ กระบวนการพัฒนาโปรแกรมตองไดรับ
ความเห็นชอบเชิงกฎหมายทีจ่ ะชวยใหองคกรไดรับทุนอุดหนุนอยางตอเนือ่ งและเพียงพอ การใหผู
มีอํานาจในการตัดสินใจสนับสนุนโปรแกรมไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรมจะชวยให
เกิดความเขาใจและการยอมรับโปรแกรมมากยิ่งขึ้น
14. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ผลลั พ ธ และผลกระทบ (Determining
the
effectiveness, result and/or impact) การประเมินผลโปรแกรมหมายถึงการประเมินคุณคาของ
โปรแกรม การนําขอมูลที่ไดเกีย่ วกับโปรแกรมไปเปรียบเทียบกับเกณฑทีก่ ําหนดไววาโปรแกรมควร
มีลักษณะอะไรบาง ดังนี้ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความเหมาะสม การติดตอกับผูรับบริการ
และความสําคัญ
15. การสื่อถึงคุณคาของโปรแกรมใหแกผูมีอํา นาจตัดสินใจ (Communicating the
value of the program to appropriate decision makers) บุคคลที่เกีย่ วของกับการตัดสินใจหรือผูมี
หนาที่เกีย่ วกับการตัดสินใจใหทุนควรไดรับรายงานเรื่องคุณคาและขอจํากัดของโปรแกรม มีหลาย
วิธีทีจ่ ะสือ่ ใหคนกลุม นีไ้ ดรับรู ทัง้ แบบเปนทางการและไมเปนทางการเชน การเขาพบปะสนทนา
หรือทํารายงานเปนแบบทางการ
Caffarella (1994) ได เ สนอแนวความคิ ด เกี ่ย วกั บ การพั ฒ นาโปรแกรมโดยนิ ย าม
องคประกอบวาเปนงานทีต่ องตัดสินใจวาควรจะตองดําเนินการอยางไร องคประกอบแตละเรื่องไม
จําเปนทีจ่ ะตองทํา ทุกครั้ง ไปหากดําเนินการมาแลวในบริบ ท (Context) ที่ปจจัยภายใน (Internal
Factors) และปจจัยภายนอก (External Factors) ขององคกรไมมีการเปลีย่ นแปลง แนวความคิด
เกี่ยวกับองคประกอบในการพัฒนาโปรแกรม 11 ขอ คือ
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1. การสรางพืน้ ฐานสําหรับกระบวนการวางแผน (Establishing a basis for the
planning process)
1.1 มีความรูเ กีย่ วกับบริบท (Context) และปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม เชน โครงสรางขององคกร ชุมชน ลักษณะประชากร วัฒนธรรม
1.2 ริเริ่มหรือนําปจจัยทีม่ ีอยูแ ลวภายในองคกร เชน ปรัชญา นโยบาย กฎ ระเบียบ
แบบแผนวิธีปฏิบัติ งานระบบขอมูล งบประมาณ เปนตน มาใชในการวางแผนงาน
1.3 แสวงหาความร ว มมื อ จากผู ท ี เ่ กี ่ย วข อ งทุ ก ฝ า ยให เ ข า มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมตัง้ แต การวางแผน การเลือกกิจกรรม (ผูเกี่ยวของ เชน ผูรับบริการ
เจาหนาที่ภายในองคกรและกลุมอื่นๆในชุมชน)
1.4 สรางบรรยากาศทีเ่ อื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูอ ยางตอเนื่องและเห็นคุณคาของ
การเปลี่ยนแปลง
2. การกําหนดแนวคิดเกีย่ วกับโปรแกรม (Identifying program ideas)
2.1 ตัดสินใจวาควรใชแหลงขอมูลใดบางที่จะชวยใหเกิดความคิดเกี่ยวกับโปรแกรม
เชน ผูท ี่เคยมารับบริการและผูเ ขารวมโปรแกรมรุนใหม นายจางสถานประกอบการ องคกรและ
ชุมชน กฎระเบียบทางราชการ ปญหาทางสังคม ฯลฯ
2.2 กําหนดวิธีการทีด่ ีที่สุดที่จะไดมาซึง่ ขอมูลและความคิดในการพัฒนาโปรแกรม
เชน วิธีการประเมินความตองการของผูเ รียนหรือผูเ ขามารับบริการ วิธีการสังเกตสถานการณใน
ชุมชน การสนทนา การสัมภาษณ การวิเคราะหเอกสาร ศึกษาผลงานวิจัย ฯลฯ
3. การแยกแยะลําดับความสําคัญ ความคิดเกีย่ วกับโปรแกรม (Sorting and prioritizing
program ideas)
3.1 พิจารณาวาความคิดเกีย่ วกับโปรแกรมควรพัฒนาเปนโปรแกรมหรือไม เพราะ
ในบางกรณีอาจจะเหมาะสมกวาหากจะใชวิธีการอืน่ ๆ ที่จะใหความรูหรือขอมูลแทนการพัฒนา
โปรแกรมที่มีหลายขั้นตอน เชน การสรางเครือขายประชาชนเพื่อการปฏิบัติงาน
3.2 ตั ้ง เกณฑ เ พื ่อ การแยกแยะและลํ า ดั บ ความคิ ด ที ่เ หมาะสมที ่สุ ด สํ า หรั บ การ
วางแผน
3.3 พยายามศึ ก ษาและมีค วามรูเ กีย่ วกับ วิธีก ารอืน่ ๆและพยายามสรา งเครือข า ย
ประชาชนที่จะใหการสนับสนุน เมื่อนําวิธีการอื่นๆมาใชแทนรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม
4. การพัฒนาวัตถุประสงคของโปรแกรม (Developing program objectives)
4.1 กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องโปรแกรมเพื ่อ สะทอ นให ผู เ รี ย นหรื อ ผู รั บ บริ ก าร
ตระหนักถึงคุณคาและประโยชนจากโปรแกรม
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4.2 ประเมิ น ทั ้ง เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ผลที ่ค าดว า จะเกิ ด จากการพั ฒ นา
โปรแกรมและปรับปรุงแกไขวัตถุประสงคของโปรแกรมใหสอดคลองกับผลยิ่งขึ้น
4.3 ตรวจสอบว า วั ต ถุ ป ระสงค ข องโปรแกรมมี ค วามชั ด เจนหรื อ ไม ก อ นที จ่ ะ
นําเสนอผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร องคกรที่ใหการสนับสนุนโปรแกรม
4.4 ใชวัตถุประสงคของโปรแกรมเปนการตรวจสอบภายในวาโปรแกรมมีความ
สอดคลองตรงกับความตองการของปญหาหรือไม เชน วิธีการเรียนการสอน การประเมินความ
ตองการ
5. เตรียมการถายโอนการเรียนรู (Preparing for the transfer of learning)
5.1 ตัดสินใจวาจะใชเทคนิคหรือวิธีการสอนแบบใดบาง
5.2 กําหนดวาใครควรมีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน เชน เจาหนาทีพ่ ัฒนา
โปรแกรม ผูสอน ผูนําชุมชน ฝายนิเทศงาน เปนตน
5.3 ตัดสินและเลือกวิธีการเรียนการสอนที่คิดวาผูเรียนจะไดประโยชนมากที่สุด
และชวยใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เชน พัฒนาแผนการเรียนการสอนของแตละคน
การจัดหาผูชวยเหลือจากองคกรอื่น เปนตน
6. การสรางแผนงานการประเมินผล (Formulating evaluation plans)
6.1 ระบุ ระเบี ย บวิ ธี ก ารที ่จะประเมิน ผล ไมว า จะเปน การประเมิน ผลอย า งเป น
ทางการหรือไมก็ตาม
6.2 กําหนดวิธีการที่จะรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อการประเมินผล เชน การสังเกต
การใชแบบสอบถาม การทบทวนเอกสารตางๆ
6.3 วางแผนลวงหนา วา จะใชวิธีการใดในการวิ เคราะหขอมูลและวิธีก ารใดทีจ่ ะ
นํามาใชในการเสนอผลงานการประเมินขอมูลดังกลาว
6.4 อธิบายเกณฑในการพิจารณาคุณคาและประโยชนของโปรแกรม
6.5 นําผลจากการประเมินโปรแกรมและขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมตอไป
ในอนาคต
7. กําหนดรูปแบบ ปฏิทิน และความตองการของเจาหนาที่ (Determining formats,
Schedules and staff needs)
7.1 เลือกรูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจจะเปนวิธีการ
เดียวหรือหลายๆวิธีการก็ได เชน การเรียนดวยตนเอง การเรียนเปนกลุม การเรียนทางไกล เปนตน
7.2 กําหนดเวลาในการปฏิบัติโปรแกรมใหสอดคลองกับเวลาที่ผูเ รียนสะดวกไมไป
ตรงกับเวลาทํางานหรือเวลาที่จะตองทํากิจกรรมอื่นๆ
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7.3 คํานึงถึงความตองการของฝายเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโปรแกรม เชน นักพัฒนา
โปรแกรม ผูประสานงาน นักประเมินผล เปนตน
7.4 พิ จารณาและตัดสิ นวา โปรแกรมที่จั ดขึ้น เจา หนา ที่ข ององคก รไมวา จะเป น
เจาหนาที่ประจําหรืออาสาสมัครสามารถทีจ่ ะวางแผนและปฏิบัติงานเกีย่ วกับโปรแกรมไดหรือไม
หรือ สมควรที จ่ ะจ า งที ป่ รึ ก ษาจากองคก รภายนอกมาเปนผูด ํ า เนิ นการแทน หรื อ อาจจะใชทั ้ง
เจาหนาที่ภายในและองคกรภายนอกทํางานรวมกัน
8. การเตรียมงบประมาณและการวางแผนเรื่องการตลาด (Preparing budgets and
marketing plans)
8.1 ประมาณการณคาใชจายของโปรแกรม รวมทั้งคาพัฒนาโปรแกรม คาปฏิบัติงาน
และคาประเมินผล เชน เงินเดือนเจาหนาที่ คาใชจายเกี่ยวกับผูเขามารับบริการ คาเชาสิ่งอํานวยความ
สะดวก เปนตน
8.2 กําหนดแหลงทีม่ าของงบประมาณวาจะไดมาจากทีใ่ ดบาง เชน คาลงทะเบียน
ผูรับบริการ เงินสนับสนุนจากองคกรตางๆ งบประมาณจากรัฐบาล เปนตน
8.3 วิเคราะหภูมิหลังของประชากรที่จะมารับบริการในการวางแผนดานการตลาด
8.4 เตรียมการประชาสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูทีจ่ ะมารับบริการ
และใชเอกสารที่เหมาะสมภายใตเงื่อนไขเรื่องเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว
9. การสรางแผนการเรียนการสอน (Designing instructional plans)
9.1 กําหนดวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมการเรียนการสอนไวอยางชัดเจน
9.2 เลื อกและลํา ดั บ เนือ้ หาสาระระดับ ความรูแ ละประสบการณข องผูเ รีย นตาม
ลักษณะเนื้อหาวิชาการและสิ่งที่ผูสอนเห็นวาเหมาะสม
9.3 เลือกเทคนิคการเรียนการสอน เพือ่ ใหไดผลตามทีค่ าดหวังไวในการจัดการเรียน
การสอน เชน การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ การเลาเรื่อง เปนตน
9.4 เลือกและ(หรือ) พัฒนาสื่อที่จะเสริมการเรียนการสอน
9.5 ในแตละกิจกรรมเลือกวิธีประเมินผลที่จะชวยเสริมการเรียนรูของผูเรียนและ
ชวยใหรูวาการเรียนการสอนไดผลตามที่คาดหวังไวหรือไม
10. ประสานงานในการจั ด สิ ่ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆในการปฏิ บั ติ โ ปรแกรม
ภาคสนาม (Coordinating, Facilitating and On-site events)
10.1 จัดอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จะสรางสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมสําหรับการเรียนรูและดูแลวาอุปกรณสื่อตางๆอยูในสภาพพรอมใชงาน
10.2 ดูแลความเรียบรอยของสถานที่ทีจ่ ัดโปรแกรม เชน สิ่งอํานวยความสะดวก
ผูสอน เจาหนาที่ กําหนดการ อุปกรณสื่อ เปนตน
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10.3 สร า งบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอ การเรีย นรู ตัง้ แต ก ารต อนรับ ผูม ารั บ บริก าร เช น
แสดงความเปนกันเองกับผูเรียนในการลงทะเบียน เปนตน
10.4 จัดระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติงานที่สามารถเอื้อใหมีการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็วในกรณีที่โปรแกรมจําเปนจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
10.5 รวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลและดูแลกิจกรรมการประเมินผลใหดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย
10.6 ใหเกียรติผูเขารวมโปรแกรม เชน การใหของที่ระลึก ประกาศนียบัตร เปนตน
10.7 ปดโปรแกรมดวยการดูแลรายละเอียดตางๆ เชน การเก็บอุปกรณสือ่ สาร เปน
ตน
11. การประชาสัมพันธคุณคาของโปรแกรม (Communication the value of the
program)
11.1 เตรียมเสนอรายงานเกี่ยวกับโปรแกรม เชน เอกสารสําหรับแถลงการณตอ
สื่อมวลชน โปสเตอรที่แสดงผลผลิตหรือผลิตผลจากฝมือผูเขารวมโปรแกรม เปนตน
11.2 ดูแลวาการเสนอรายงานใชรูป แบบทีเ่ หมาะสมสํา หรั บบุคคล กลุมองคก ร
หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ
11.3 เสนอรายงานในระยะเวลาที่เหมาะสม
11.4 ถามีคําถามหรือขอสงสัยเกีย่ วกับโปรแกรม ติดตามประเด็นโดยการไปศึกษา
ขอมูลและความคิดเห็นจากผูที่จะชวยใหความกระจางและคําตอบที่ดีที่สุด
Knowles (1980) มีพื้นฐานความคิดการจัดการเรียนรูของผูใ หญ ทีเ่ กิดจากกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยการชีน้ ําตนเอง และการมีสวนรวมในการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู
ดวยตนเอง ซึ่งอยูภายใตหลักการที่วา ผูใหญจะเรียนรูแบบชี้นําตนเอง จะใชประสบการณเปนขอมูล
สําคัญในการจัดการเรียนรู มีความพรอมที่จะเรียนหากวาความรูจะนํามาใชพัฒนาตนเองได และตอง
เปนความรูที่สามารถนํามาประยุกตใชไดทันที ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. สรางบรรยากาศความเปนกันเอง เปนการแสดงการยอมรับในเอกลักษณของผูเรียน
ผูใหญแตละบุคคล แสดงความยินดีที่ไดรูจักและยอมรับในความแตกตางและความเปนตนของแตละ
บุคคล ซึ่งเปนการเคารพในศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของแตละบุคคล ความรูส ึกจะพัฒนาตอไปเปน
ความรูสึกเคารพซึง่ กันและกัน เปนความรูสึกไววางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเปนผลดีตอไปคือ กลา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. จัดโครงสรางทางกายภาพ หองเรียนมีบรรยากาศที่ไมเปนทางการ ขนาดของโตะและ

26
เกาอี้เหมาะกับผูใหญ นั่งสบาย การจัดโตะและเกาอีห้ ลีกเลี่ยงการจัดแบบหองบรรยาย ตองจัดใหอยู
ในลักษณะลอมวงคุยกัน เพือ่ เอื้อตอการสือ่ สารแบบสองทางของสมาชิกทุกคน ขณะพูด ทุกคนได
มองเห็นผูพูด ทั้งเพื่อมุงกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณที่ผูเรียนผูใหญสะสมติดตัวมา
3. วิท ยากรและผูช วยวิจัยประจํา กลุมอํานวยความสะดวกใหผูเ รีย นวิเคราะหความ
ตองการของตนเอง ตามความเชื่อเบื้องตนของ Andragogy ที่ผูใหญมีความตองการทีจ่ ะนําตนเองคือ
ผูเรียนผูใหญบอกวาตองการสิ่งใดไดและถาหากติดขัดวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมตองชวย
แนะนําวิธีการหรือเครื่องมือในการวิเคราะหความตองการของผูเ รียน การที่ผูเ รียนเปนผูร ะบุความ
ตองการของตนเอง มีขอดีแรกคือ ศักดิศ์ รีของมนุษยที่ไดระบุความตองการของตนเอง ขอดี ตอมา
คือ เกิดความมุงมั่นผูกพันตอเปาหมายที่ตนเองเปนผูกําหนด
4. วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมชวยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคที่เปนจริงได
ในทางการศึกษา ในการเขียนความตองการใหอยูในรูปของวัตถุประสงคทางการศึกษาทีเ่ หมาะสม
ผูเรี ยนผูใ หญ บางคนสามารถเขีย นไดเอง หากติดขัดวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํา กลุมตองชวย
แนะนําและใหความสะดวก ขอดีของการทีผ่ ูเรียนเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาของ
ตนเอง ก็เชนเดียวกับขอดีของการวิเคราะหความตองการของตนเอง คือ ภูมิใจในศักดิศ์ รีความเปน
มนุษยของตนเอง และความผูกพันมุงมั่นและการยอมรับในสิ่งที่ตนเองระบุเอง
5. การเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวิธีการจัดการเรียนรู เลือกกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่
ผูเ รียนชอบและมั่นใจที่จะกระทํา หากติดขัดวิทยากรและผูช วยวิจัยประจํากลุม ตองแนะทางเลือก
ชวยบอกขอดี ขอจํากัดของแตละวิธีการจัดการเรียนรู มอบการตัดสินใจใหอยูใ นความรับผิดชอบ
ของผูเรียน สอดคลองกับการรับรูของตนเอง ที่จะชี้นําตนเองของผูใ หญและเปดโอกาสใหไดใ ช
ประสบการณเดิมมาใชในการจัดการเรียนรูอยางเต็มที่
6. ผูเ รียนจะดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยมีวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม
เปนพี่เลี้ยงเพื่อใหเกิดความมั่นใจเมื่อติดขัดหรือตองการความชวยเหลือ ผูเรียนกับวิทยากรและผูชวย
วิจัยประจํากลุมมีโอกาสเรียนรูจากกันและกัน
7. ประเมินความกาวหนาของการจัดการเรียนรูดวยตนเองเปนระยะ เพื่อใหผูเรีย น
ตัดสินใจในการกระทําของตนเองตามกิจกรรมการจัดการเรียนรูได ถาจํา เปนตองดัดแปลงหรือ
ยืดหยุน สําหรับการประเมินในขั้นสุดทา ยเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ผูเรียนจะทราบวาตนเองถึง
จุดมุงหมายที่ตนกําหนดไวแลวหรือยัง ยังขาดอีกเทาไร การประเมินตนเองขั้น มีขอดีที่กลายเปนการ
วิเคราะหความตองการหรือสิง่ ที่ขาดของผูเ รียนดวยตนเองอีกครั้งถายังไปไมถึงจุดหมายที่ตองการ
ผูเ รีย นทราบว า ขาดอี ก เท า ไร ผู เรี ย นเปนผูร ะบุความขาดหรือความตองการเอง ทํา ใหเกิดความ
ตองการทีจ่ ะเรียนรูตอไป ทําใหวงจรกระบวนการจัดการเรียนรูจากขั้นตอนที่ 7 ยอนไปบรรจบเปน
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียนผูใหญจึงเกิดอยางตอเนื่องดวยการชี้นําตนเอง
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Holton (2005) ไดพัฒนาโปรแกรมการศึกษาผูใ หญของ Knowles (1984) ไดกําหนดวา
กระบวนการการสรางโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูใหญ มีองคประกอบของกระบวนการดังนี้
1. การเตรี ย มผูเรี ย น เปนขัน้ การการจัดกลุม ผูเ รีย นโดยคละเพศ ความสามารถของ
ผูเ รียน และเตรียมเนื้อหาสาระที่ใชในการเรียนการสอน รวมทัง้ การใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่จัดทําขึ้นใหผูเรียนทราบ
2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เปนการแสดงการยอมรับในเอกลักษณของ
ผูเ รียนผูใ หญแตละบุคคลแสดงความยินดีที่ไดรูจ ักและยอมรับในความแตกตางและความเปนตน
ของแตละบุคคล ซึ่งเปนการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแตละบุคคล ความรูสึกนี้จะพัฒนา
ตอไปเปนความรูสึกเคารพซึ่งกันและกันเปนความรูสึกไววางใจซึง่ กันและกัน ซึ่งจะเปนผลดีตอไป
คือกลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูร วมกัน โดยผูเ รียนชวยกัน
กําหนดบทบาท หนาที่ของสมาชิกในกลุมแตละคนตามความเหมาะสมของกิจกรรม บทบาท
สมาชิก สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่และรับผิดชอบในหนาทีท่ ีไ่ ดรับมอบหมาย และชวยเหลือซึง่ กัน
และกัน ใชทักษะการปฏิบัติงานกลุมในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จรักษาความสัมพันธ
ที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุม
4. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู ผูเรียนรวมกันหาความตองการในการเรียนรู
จากกรอบการเรียนรูที่พึงประสงคหรือหัวขอการเรียนรูที่ผูสอนแนะนํา
5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู โดยผูส อนชวยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคที่
เปนจริงได ในทางการศึกษา ในการเขียนความตองการใหอยูใ นรูปของวัตถุประสงคทางการศึกษาที่
เหมาะสม ผูเ รียนผูใ หญบางคนสามารถเขียนไดเอง หากติดขัดผูส อนตองชวยแนะนําและใหความ
สะดวก ขอดีของการที่ผูเรียนเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาของตนเอง ก็เชนเดียวกับขอดี
ของการวิเคราะหความตองการของตนเอง คือ ภูมิใจในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง และความ
ผูกพันมุงมั่นและการยอมรับในสิ่งที่ตนเองระบุเอง
6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวิธีการเรียนรู
เลือกกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนชอบและมัน่ ใจทีจ่ ะกระทําหากติดขัดผูส อนตองแนะทางเลือก ชวย
บอกขอดี ขอจํากัดของแตละวิธีการเรียนรู มอบการตัดสินใจใหอยูใ นความรับผิดชอบของผูเรียน
สอดคลองกับการรับรูข องตนเอง ทีจ่ ะชีน้ ําตนเองของผูใ หญและเปดโอกาสใหไดใชประสบการณ
เดิมมาใชในการเรียนรูอยางเต็มที่
7. การดําเนินกิจกรรมการการเรียนรู ใหผูเ รียนจะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยมี
ผูสอนเปนพี่เลี้ยงเพื่อใหเกิดความมั่นใจเมื่อติดขัดหรือตองการความชวยเหลือ ผูเรียนกับผูสอนมี
โอกาสเรียนรูจากกันและกัน
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8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู จะประเมินความกาวหนาของการเรียนรูด วย
ตนเองเปนระยะ เพื อ่ ให ผูเ รี ย นตั ดสินใจในการกระทํา ของตนเองตามกิจกรรมการเรียนรูไ ด ถ า
จําเปนตองดัดแปลงหรือยืดหยุน สําหรับการประเมินในขัน้ สุดทายเปนขั้นตอนทีส่ ําคัญมาก ผูเ รียน
จะทราบวาตนเองถึงจุดมุงหมายที่ตนกําหนดไวแลวหรือยัง ยังขาดอีกเทาไร การประเมินตนเองขั้นนี้
มีขอดีที่กลายเปนการวิเคราะหความตองการหรือสิ่งที่ขาดของผูเรียนดวยตนเองอีกครั้งถายังไปไมถึง
จุดหมายที่ตองการ ผูเรียนทราบวาขาดอีกเทาไร ผูเรียนเปนผูระบุความขาดหรือความตองการเอง ทํา
ใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูต อไป ทําใหวงจรกระบวนการเรียนรูจ ากขั้นตอนที่ 8 ยอนไป
บรรจบเปนขัน้ ตอนที่ 4 กระบวนการเรียนรูของผูเรียนผูใหญจึงเกิดอยา งตอเนือ่ งดวยการชี้นํา
ตนเอง สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยผูใหญ
จากหลักการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบที่ไดกลาวมา สรุปไดวา ในการ
สรางโปรแกรมการเรียนรู ผูเ รียนและผูส อนจะตองมีสวนรวมในแตละขัน้ ตอนของโปรแกรมควร
โดยเริม่ จากการคนหาและวิเคราะหปญหาและความตองการรวมถึงปจจัยพืน้ ฐานตางๆ ทั้งปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในของผูเรียนกอน เชน โครงสรางของชุมชน ลักษณะของประชากร ปรัชญา
นโยบาย งบประมาณ ระดับทางสติปญญา ฯลฯ เพือ่ ใชเปนขอมูลในการพัฒนาโปรแกรม ตัง้ แตการ
สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู การเตรียมตัวผูเรียน รวมกันกําหนดวัตถุประสงค ออกแบบ คัดเลือก
กิจกรรม เทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสมและการประเมินผลโปรแกรมอยางมีคุณภาพ
1.3 ประเภทของโปรแกรมการศึกษา
Boyle (1981) ไดจัดโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนไวเปน 3 ประเภท คือ
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา (Development Program)
2. โปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional Program)
3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ (Information Program)
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา (Development Program)
โปรแกรมเชิ ง พั ฒ นามี จุ ด มุ ง หมายหลั ก คื อ การช ว ยให ผู เ ข า มารั บ บริ ก ารสามารถ
ตอบสนองความตองการและสามารแกปญหาในชุมชนได โปรแกรมเชิงพัฒนามีความสําคัญมากใน
สังคมทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและบุคคลในทุกชุมชนจําเปนทีจ่ ะตองไดรับความรู ทักษะ
คานิยม และเจตคติใหม เพื่อปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
สิ่งที่โปรแกรมเชิงพัฒนาแตกตางจากโปรแกรมประเภทอืน่ คือ จุดเริม่ ตนของโปรแกรม
จะเกิดขึ้นในสถานการณทีค่ ลุมเครือ คือ ประชาชนหรือผูเ ขารวมโปรแกรมพอจะรูว ามีปญหา แตยัง
ไมรูว าควรจะดําเนินการอะไรในการแกปญหานั้น ๆ หนาที่ของนักพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา คือ
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การจัดประสบการณการเรียนรูท ี่จะชวยใหประชาชนเขามารวมมือพิจารณาและกําหนดวาปญหาที่
แทจริงคืออะไร และควรจะแกไขดวยวิธีการใดที่จะเหมาะสมที่สุดในสภาพการณเชนนี้ โปรแกรม
เชิงพัฒนามีจุดมุง หมายหลักในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรม
ตัง้ แตขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อกําหนดแนวทางแกปญหา และขั้นตอนการประเมินผลโปรแกรม
ประสบความสําเร็จหรือไม คือ ความพึงพอใจของประชาชนวาโปรแกรมไดชวยใหประชาชนไดรับ
การตอบสนองความตองการและสามารถแกปญหาในชุมชนได
ลักษณะทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่งของโปรแกรมเชิงพัฒนา คือ แนวความคิดวา ความรู
ทักษะหรือเจตคติทีม่ ีอยูในกิจกรรมการเรียนรูเ ปนเพียงวิธีการ เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจและ
การแกปญหา ซึ่งเปนเปาหมายหลัก
นักพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนาจะใหความสําคัญเรือ่ ง การประเมินผลแตกตางไปจากนัก
ประเมินผล คือ นัก โปรแกรมเชิง พัฒนาจะยึดเกณฑความสําเร็จของการพัฒนาโปรแกรมวา ใน
กระบวนการของการพัฒนาโปรแกรม ผูเ รียนหรือผูเ ขารวมโปรแกรมไดแสดง ความรู ความเขาใจ
เจตคติ และการปฏิบัติกิจกรรมในดา นการวิเคราะห การตัดสินใจ และการมีสวนรวม ในทางที่
กอใหเกิดประโยชนตอโปรแกรมหรือไม สวนนักประเมินผลอาจจะใชเกณฑการประเมินความสําเร็จ
ของโปรแกรมวาบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่โปรแกรมไดกําหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด
2. โปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional Program)
โปรแกรมเชิงสถาบันมีลักษณะสําคัญ คือ ความมุง หมายใหบุคคลหรือกลุม บุคคลได
พัฒนาความสามารถพืน้ ฐานของปจเจกบุคคล เชน การคิดเปน การสือ่ สารเปน นอกจากการพัฒนา
ป จ เจกบุ ค คลแล ว โปรแกรมเชิ ง สถาบั นจะให ค วามสํา คั ญเนื ้อหาสาระทางวิ ช าการเพื ่อพั ฒ นา
สติปญญา และการมีเหตุผลของผูเรียน การนิยามโปรแกรมวาเปนโปรแกรมเชิงสถาบันนั้น เพราะ
ตองการใหเห็นชัดวาโปรแกรมเชิงสถาบันมีความสัมพันธอยางมากกับองคกรหรือสถาบันที่เปน
พั ฒ นาโปรแกรม ความแตกต า งที ่สํ า คั ญ ของโปรแกรมเชิ ง พั ฒ นากั บ โปรแกรมเชิง สถาบั น คื อ
โปรแกรมเชิงพัฒนาจะกําหนดวัตถุประสงคของโปรแกรมจากความตองการและการวิเคราะหปญหา
ของบุคคลและชุมชน แตโปรแกรมเชิงสถาบันจะกําหนดวัตถุประสงคจากเนือ้ หาสาระของวิชาชีพ
ตางๆ ที่เกีย่ วของ เชน ขอมูลสาระจากรายงานผลการวิจัย ที่พิมพเผยแพรในสารสารขององคก ร
วิชาชีพนั้น ตัวอยางของการกําหนดวัตถุประสงคจากเนือ้ หาทางวิชาการในโปรแกรมเชิงสถาบัน
เชน การพัฒนาโปรแกรมของวิศวกร นักพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน เชน การพัฒนาโปรแกรมของ
วิศวกร นักพัฒนาโปรแกรมจะใชทัง้ ขอมูลของวิศวกรที่ปฏิบัติการในพื้นที่เกีย่ วกับความตองการ
และขอมูลจากองคกร สมาคมที่ผลิตเอกสารทางวิชาการ เพือ่ ใหโปรแกรมมีขอมูล เนือ้ หาสาระทาง
วิชาการที่ใหมและชวยพัฒนาองคกรใหทันสมัย
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เกณฑ ที ่ใช ใ นการประเมินผลโปรแกรมเชิงสถาบัน คือ เกณฑเกี่ย วกับ ความรู ความ
ชํานาญการทางเนือ้ หาวิชาการ ทีผ่ ูเ ขารวมโปรแกรมมีเพิ่มขึ้น ถึงแมวาโปรแกรมเชิงสถาบันจะมี
ลักษณะวาเปนโปรแกรมที่มุงการเปลีย่ นแปลงในปจเจกบุคคล แตในบางโปรแกรมเชิงสถาบันจะมี
ลักษณะชวยแกปญหาในชุมชนและของกลุม เชน เรื่องยาเสพติด จะเปนปญหาของทั้งตัวปจเจก
บุคคลและกลุ ม เช น ตั วเยาวชน กลุม เยาวชน กลุ ม ผูป กครอง กลุม ผูพ ิทัก ษก ฎหมาย และกลุ ม
เจาหนาที่สาธารณสุข เพราะการแกปญหาเรื่องยาเสพติดจะตองอาศัยความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติดในทางที่ถูกตองจากกลุมทุกกลุมในชุมชน
3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ (Information Program)
ลักษณะที่สําคัญของโปรแกรมเชิงสารสนเทศ คือ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางนัก
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นกั บ ผูร ับ บริก าร คือ ผูร ับ บริก ารจะไปพบนั ก การศึก ษานอกระบบ
โรงเรียนและคําถามหรือขอขอมูลสารสนเทศแกผูรับ บริการตีจากไป ตัวอยางเชน การใหขอมูล
สารสนเทศแกผูที่เขาชมอุทยานแหงชาติ โดยนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปนผูที่มีความรูทาง
ชีววิทยา หรือการโทรศัพทไปขอขอมูลจากเจาหนาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย นอกจากจะใหความรูแ ละ
สารสนเทศในเรื อ่ งทั ว่ ไปแล ว โปรแกรมเชิ ง สารสนเทศมี วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ ที จ่ ะให ข อ มู ล
สารสนเทศใหม แ ก ป ระชาชนเกี ย่ วกั บ การเปลี ย่ นแปลงในสั ง คม เช น การให ข อ มู ล เกี ย่ วกั บ
ผลการวิจัย สารสนเทศเกี่ยวกับกฎหมายใหม ฯลฯ
โปรแกรมเชิงสารสนเทศแตกตางไปจากโปรแกรมเชิงพัฒนาและโปรแกรมเชิงสถาบัน
ในเรื่องการประเมินผล คือ โปรแกรมสารสนเทศจะประเมินผลเชิงปริม าณมากกวาเชิงคุณภาพ
สวนมากจะประเมินเพียงวามีจํานวนผูมารับบริการเทาใดจํานวนชั่วโมงที่โปรแกรมใหบริการ
โปรแกรมเชิ ง สารสนเทศส วนมากจะเป นสวนย อยของทัง้ โปรแกรมเชิ ง พั ฒ นาและ
โปรแกรมเชิ ง สถาบั น ในอี ก เรื ่อ งคื อ เรื ่อ งผู กํ า หนดเนื ้อ หาหรื อ ความต อ งการของผู รั บ บริ ห าร
โปรแกรมสารสนเทศจะใหนักการศึก ษานอกระบบโรงเรียนเปนผูตัดสินใจวาผูม ารับบริก ารจะ
ตองการขอมูลขาวสารสนเทศในเรือ่ งใดบาง และคําตอบที่ดีทีส่ ุดคืออะไร นอกจากนี้แลวโปรแกรม
สารสนเทศจะแตกตางไปจากทั้ง 2 โปรแกรมในเรือ่ งบทบาทของนักการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เมื่อใหขอมูลสารสนเทศแกผูร ับบริหารแลวไมใหคําอธิบายใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวความคิด ภูมิ
หลัง หรือวิธีการที่ไดรับรวบรวมสารสนเทศ ผูรับบริการจะไดสารสนเทศเทาที่นักการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนกําหนดไวเทานั้น
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ตอนที่ 2 แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
Cooperative Learning เปนชือ่ ภาษาอังกฤษของการเรียนรูแบบหนึง่ ซึ่งภาษาไทยมีชือ่
เรียกหลายชือ่ แตกตางกัน คือ นักการศึกษาบางทานใชคําวา " การเรียนรูแ บบรวมมือ" บางทานใช
"การรวมมือรวมรู" หรือ "การเรียนรูแ บบรวมมือประสานใจ" หรือ "การเรียนแบบสหรวมใจ"
เพราะวา การเรี ย นรู ด วยวิ ธี การนี น้ อกจากตองใชความรวมมือของสมาชิก ทุก คนในกลุม แลวยั ง
จะตองใหเกิดการประสานใจของสมาชิกในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหกลุมบรรลุเปาหมาย เพราะ
การรวมมือกันเพียงอยางเดียว โดยไมนําใจลงมารวมประสานกันจะทําใหบรรลุเปาหมายไดยาก
ดั ง นั ้น การเรี ย นรู แ บบนี ้จึ ง เป น นวั ต กรรมที ่มุ ง ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ และในงานวิจัยนี้จะใชคําวา " การเรียนรูแบบรวมมือ"
2.1 ความหมายตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
ปจจุบันมีนักการศึกษามากมายที่ยอมรับแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และนําไปใชเปน
รูป แบบการเรี ย นการสอนในเกื อบทุก สาขาการเรีย นรู  และสามารถใชไ ดกับ ทัง้ เด็ก และผูใ หญ
(Johnson and Johnson, 1994) โดยมีผูใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือไวหลากหลายดังนี้
พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร(2533) กลาววา การเรียนรูแ บบรวมมือ หมายถึง การจัด
ประสบการณการเรียน เรียนเปนกลุม เล็ก ๆ สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถทีแ่ ตกตางกัน ผูเรียน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบงานของตนเองเทาๆ กับรับผิดชอบ
การทํางานของกลุม
สมเดช บุญประจักษ (2540) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนรูป แบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบหนึง่ ทีก่ ํา หนดใหผูเ รีย นทีม่ ีระดับ ความสามารถทางการเรีย นที ่
แตกตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ รับผิดชอบและชวยเหลือกัน มีการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน และฝกการทํางานรวมกับผูอ ืน่ โดยทีส่ มาชิกทุกคนมีเปาหมายในการเรียนรวมกัน
คือ เกิดการเรียนรูหรือประสบความสําเร็จรวมกัน
นาตยา ปลนั ธนานนท (2540) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนลักษณะของการเรียน
การสอนที่ใหผูเรียนทํางานเปนกลุม จนบรรลุวัตถุประสงคของกลุม จากความรับผิดชอบของแตละ
คน และการพึ่งพาชวยเหลือซึ่งกันและกัน
พนมพร เผาเจริญ (2542) ใหความหมายของการเรียนรูแ บบรวมมือวาเปนเทคนิคการ
จั ดการเรี ย นการสอนที ่ผูส อนจะทํา การแนะนํา ผูเรี ย นให ทํา งานรวมกันได จนสามารถประสบ
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ความสําเร็จรวมกันทุกคน ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือเปนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยมี
สมาชิกในแตละกลุม เทากัน ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถในการเรียนเกง ปานกลาง และ
ออน สมาชิกทุกคนจะมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน โดยจะมีการชวยกันกําหนดวิธีการ เอกสาร
สื่อการสอนและการประเมินผลที่เปนระบบ สมาชิกทุกคนจะชวยเหลือกัน เพื่อทําใหการเรียนสําเร็จ
ไดตามเปาหมาย
ฉันทนา โหมดมณี (2543) กลาววา การเรียนรูแ บบรวมมือ เปนการเรียนทีจ่ ัดผูเรียนเปน
กลุมเล็ ก กลุมละประมาณ 3 – 5 คน สมาชิกกลุมมีความแตกตางกัน เชน เพศ เชื้อชาติ หรือ
ความสามารถทางการเรียน สมาชิกกลุมจะตองมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ
โฆษิต จตุรัสวัฒนากูล (2543) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนทีจ่ ัดผูเรียน
เปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 3 – 5 คน สมาชิกแตละคนในกลุม มีคุณสมบัติทีแ่ ตกตางกัน ในระดับ
ความสามารถทางการเรียน เพศ และวัฒนธรรม ในการเรียนมีการแบงอุปกรณ และใชทรัพยากร
รวมกั น ปรึ ก ษาหารื อและเรี ย นรู ร วมกั น แตล ะคนมีค วามรับ ผิ ดชอบต อตนเองและกลุ ม โดยมี
เปาหมายคือ ความสําเร็จของกลุม
นาฏยา ปน อยู (2543) กลาวา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนที่จัดผูเ รียนเปนกลุม
ขนาดเล็ก สมาชิกในกลุม มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน ซึง่ สมาชิกแตละคนจะมีบทบาท
และหน า ที ่ทีต่  องรั บ ผิ ดชอบร วมกันเปนกลุม มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่ง กันและกัน เพื่อ
ทํางานที่ไ ดรับ มอบหมายใหประสบผลสํา เร็จโดยสมาชิก ทุกคนของกลุมมีเปา หมายรวมกัน คือ
ความสําเร็จของกลุมซึ่งเปนความสําเร็จของตนเองดวย
สุนีย ลิ้มรสสุคนธ (2544) กลาวไววา การใหผูเ รียนรวมมือในการเรียนเปนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน เกิดการรวมมือรับผิดชอบและชวยเหลือกัน มีการ
อภิปราย แลกเปลีย่ นความคดเห็นกันและฝกการทํางานรวมกับผูอ ืน่ ซึง่ เปนการพัฒนาทักษะทาง
สังคมใหกับผูเรียนดวย
ลดามาศ หัมพานนท (2546) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนทีเ่ นนการ
ทํางานเปนกลุม แบบคละความสามารถ โดยประกอบดวยผูเ รียนทีเ่ รียนเกง ปานกลาง และออน
ผูเ รียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน มีหนาที่ทีจ่ ะตองชวยเหลือกลุม ใหสามารถดําเนิน
กิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จรวมทั้งมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ความสําเร็จของตนคือ
ความสําเร็จของกลุม
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Artzt and Newman (1990) ใหความหมายไววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนที่
ใหผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ มีการแกปญหารวมกัน เพื่อใหงานของกลุมบรรลุเปาหมาย
หรือกลุมประสบความสําเร็จรวมกันโดยสมาชิกทุกคนในกลุมจะตองคิดเสมอวาตนเองเปนสวน
สํ า คั ญ ของกลุ ม ที ่จ ะทํ า ให ก ลุ ม ประสบความสํา เร็จ หรื อ ลม เหลว สมาชิก ทุก คนในกลุ ม จะต อ ง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือกัน พูดคุยอธิบายเพือ่ ใหเกิดการเรียนรูแ ละแกปญหา
รวมกันภายในกลุม และเพือ่ ใหสมาชิกทุกคนในกลุม ประสบผลสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายรวมกัน
โดยผูสอนมีบทบาทเปนเพียงผูใ หความชวยเหลือจัดหา และชีแ้ นะแหลงคนควาขอมูลใหผูเ รียนเปน
ผูคนควารวมกันในกลุม
Slavin (1990) ไดกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนที่เนนการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียน โดยใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม เล็กๆ แตละกลุมประกอบดวย
สมาชิกทีม่ ีความรู ความสามารถทีแ่ ตกตางกัน มีการแบงปนแนวความคิดของแตละคน ดวยการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อทีจ่ ะเรียนรูส ิง่ ตางๆ ดวยกันผูเ รียนมีความรับผิดชอบในสวนเนือ้ หาการ
เรียนรูข องเพือ่ นรวมกลุม และสวนของตนเอง มีการพึง่ พาชวยเหลือกันในกลุม เนนทีต่ ัวเปาหมาย
และความสําเร็จของกลุม ซึง่ กลุม จะมีสัมฤทธิ์ผลไดก็ตอเมือ่ สมาชิกแตละคนในกลุมเรียนรูไ ดตาม
วัตถุประสงคของกลุม
Johnson and Johnson (1994) กลาววา การเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดรวมมือชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยแบงผูเ รียนออกเปน
กลุม เล็ ก ๆประกอบด วยสมาชิ ก ทีม่ ีค วามสามารถแตกตา งกันทํา งานรวมกันเพือ่ เปา หมายกลุ ม
สมาชิกมีความรับผิดชอบรวมกัน ผลงานของกลุม ขึ้นอยูก ับผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม
สมาชิกไดรับความสําเร็จรวมกัน
Roger and Johnson (2001) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือยุทธศาสตรการสอนที่ทํา
ให ก ารเรี ย นรู ป ระสบความสํ า เร็ จ ในกลุ ม เล็ ก ๆ ที ่มี ค วามแตกต า งของผู เ รี ย นในด า นระดั บ
ความสามารถและคุณลักษณะ โดยใชความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรูนํามาปรับความเขาใจ
ในแตละเรื่องใหดีขึน้ สมาชิกแตละคนในกลุมไมไดเรียนรูค นเดียว แตจะชวยเหลือสมาชิกในกลุม
การเรียนรูดวย เชน การสรางบรรยากาศทางการเรียนผูเรียนจะทํางานเสร็จลุลวงตามเปาหมายก็
ตอเมื่อสมาชิกทั้งกลุมเขาใจและสามารถทํางานใหสําเร็จ
สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปน
กลุมแบบคละความสามารถ ประกอบดวยผูเรียนทีม่ ีความสามารถแตกตางกันทํางานรวมกัน โดย
ผูเ รียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน มีการแบงปนแนวความคิดของแตละคน มีความ
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รับผิดชอบในสวนเนือ้ หาการเรียนรูข องเพือ่ นรวมกลุม และสวนของตนเอง โดยจะมีการชวยกัน
กํา หนดวิ ธี ก าร เอกสาร สื อ่ การสอนและการประเมินผลทีเ่ ปนระบบ จะตองชวยเหลือกลุม ให
สามารถดําเนินกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ เปนการพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับผูเ รียนดวย รวมทั้ง
มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ความสําเร็จของตนคือความสําเร็จของกลุม กลุม จะมี
สัมฤทธิ์ผลไดก็ตอเมื่อสมาชิกแตละคนในกลุมเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
นักการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือหลายทานไดเสนอ หลักการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ มีแนวคิดซึง่ ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ
ดังตอไปนี้
วิชาดา สินประจักษผล (2536) เสนอวา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนกระบวนการสอนที่
มีการแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ โดยมีผูเ รียนที่มีความสามารถตางกัน คละกันในแตละกลุม มี
ลักษณะสําคัญดังนี้
1. จํานวนผูเรียนในกลุมตองอยูระหวาง 4 – 5 คน และตองมีความสมดุลระหวางผูเ รียน
ที่มีระดับความสามารถสูง ปานกลาง และต่ําในแตละกลุม
2. งานที่มอบหมายใหผูเ รียนทํา จะตองมีการวางแผนอยางดี โดยผลงานจะสําเร็จลงได
ตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกในกลุมทุกคน
3. การประเมิ นผลงานของผูเ รีย น ตอ งพิจ ารณาผลงานของกลุม ว า ผู เรีย นใช ความ
พยายามเพียงใด และพิจารณาผลการเรียนรูซึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุมดวยวิธีการนีผ้ ูเ รียนแตละคน
ก็จะมีเหตุผลเพียงพอที่จะพยายามตั้งใจเรียนอยางจริงจัง
4. ผูเรียนแตละคนมีโอกาสไดมีปฏิสัมพันธทางภาษามากขึ้น
5. การทํางานเปนกลุม ความเคลือ่ นไหวของกลุมมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลุม
ผูเ รียนแตละคนตองเรียนรูการเปนผูน ําและผูตามที่ดี เรียนรูทักษะ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
อยางนอยที่สุดผูเ รียนจะตองมีเวลาในการเรียนรูท ี่ทํางานเปนกลุมใหสําเร็จ ผูเรียนจํานวนมากมี
พืน้ ฐานมาจากระบบการเรียนที่ตองแขงขัน และเรียนตามลําพังคนเดียวไมสัมพันธกับเพื่อน ถา
ผูเรียนมีโอกาสเรีย นเปนกลุมแบบรวมมือกันเรียนมากขึน้ ผลของการเรียนรูยอมจะดีขึ้นไปมาก
กวาเดิม
สมเดช บุญประจักษ (2540) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบหนึ่งที่กําหนดใหผูเ รียนทีม่ ีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน ทํางาน
รวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละประมาณ 4 คน แบบคละความสามารถ เปนผูเ รียนที่เกง 1 คน ปาน
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กลาง 2 คน และผูเรียนทีอ่ อน 1 คน โดยทีส่ มาชิกทุกคนมีเปาหมายในการเรียนรวมกัน คือ เกิดการ
เรียนรูหรือประสบความสําเร็จรวมกัน เมื่อกลุมไดรับปญหา ทุกคนในกลุม จะอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แสดงเหตุผลโตตอบกันหรือสนับสนุนความคิดเห็นกัน และใหเปนหนาที่สมาชิกใน
กลุมที่จะชวยสมาชิกใหเขาใจในงาน ใหทุกคนสามารถอธิบายสิ่งที่ทํา และใหเหตุผลไดชัดเจน มีการ
มอบหมายหนาที่ของสมาชิกในกลุม เชน ประธานกลุม ผูจ ดบันทึก ผูคอยดูแลใหสมาชิกในกลุมมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ผูตรวจสอบงาน ขณะเดียวกันก็ตองชวยกันรับผิดชอบการเรียนรู
ในงานทุกขัน้ ตอนของสมาชิกกลุม โดยการนําผลงานของแตละคนมาอธิบาย อภิปรายและสรุปผล
รวมกัน เพื่อใหมัน่ ใจวา สมาชิกในกลุม ทุก คนเกิดการเรีย นรูและสามารถที่จะตอบคําถาม หรือ
อธิบายงานของกลุมไดทุกขัน้ ตอน ไมเฉพาะในสวนทีต่ องเองรับผิดชอบเทานัน้ ทั้งนี้ เพือ่ ใหทุกคน
อยูในสภาพพรอมทีจ่ ะนําเสนอผลงานเมื่อถูกสุมใหนําเสนอ ความสําเร็จของกลุม สวนหนึ่ง จะ
ประเมินจากคาเฉลี่ยของคะแนน หรือผลงานของทุกคนในกลุม
วรรณทิพา รอดแรงคา (2541) กลาววา องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ
ประกอบดวย
1. การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิดระหวางสมาชิกในกลุม (Face-to- Face Interaction)
เปนการจัดผูเ รียนเขากลุม ในลักษณะคละกันทัง้ เพศ อายุ ความสามารถ ความสนใจ หรืออื่น ๆ เพื่อ
สงเสริมการเรียนและความสําเร็จของกันและกัน และเปนการแสดงปฏิสัมพันธและการแลกเปลีย่ น
การสื่อความหมายดวยคําพูด การปฏิสัมพันธภายในกลุมมีผลตามมา คือ
1.1 มีกิจกรรมทางปญญา และความสัมพันธระหวางบุคคล เกิดขึน้ โดยผูเรียนอธิบาย
วาจะแกปญหาอยางไร หรืออธิบายวาสิ่งที่เรียนในปจจุบันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนมาแลวอยางไร
1.2 ลักษณะและรูปแบบทางสังคม มีโอกาสเกิดขึน้ ไดจากการชวยเหลือซึง่ กันและ
กันความรับผิดชอบกับกลุม เพือ่ น เหตุผลและขอสรุปทีแ่ สดงออกมีอิทธิพลตอกัน เพิม่ รูปแบบทาง
สังคม เพิ่มการสนับสนุนของเพื่อน และเพิ่มรางวัล
1.3 มีการตอบสนองดวยคําพูด ที่ไมใชคําพูดของสมาชิกคนอื่นนอกกลุม ซึง่ เปน
ขอมูลยอนกลับใหกับสมาชิกในกลุม
1.4 ปฏิสัมพันธจะชวยใหงานสําเร็จ และเมือ่ งานเสร็จแลวก็จะทําใหสมาชิกแตละ
คนไดความรู
2. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน จะชวยใหกลุม มีสัมฤทธิผลสูงสุดในการ
ทํางาน
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เกิดขึ้นเมื่อมีการประเมินการปฏิบัติงานของผูเรียน เพราะการประเมินจะยอนกลับไป
ใหกับกลุมและใหกับผูเรียน เพื่อใหแนใจวาผูเรียนแตละคนแสดงความรับผิดชอบตองาน โดยผูสอน
จะตอง
2.1 ประเมินวาสมาชิกของกลุม ชวยเหลืองานของกลุมมากนอยแคไหน
2.2 ใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียนแตละคนและกับกลุม
2.3 ไมใหสมาชิกกลุมทํางานซ้ําซอนกัน
2.4 ทําใหแนใจวาสมาชิกทุกคนรับผิดชอบตองาน โดยดูไดจากคะแนนสอบของ
ผูเรียนแตละคน หรือสุมเลือกถามคนใดคนหนึ่งของกลุม
3. ทักษะการทํางานเปนกลุม หรือทักษะทางสังคม ผูเ รียนตองใชทักษะความรวมมือใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแกทักษะการสื่อความหมาย สามารถสือ่ ความไดอยางแมนยํา ไม
กํากวม การแบงปน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมมือกัน
4. ความสัมพันธกันในทางบวก เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนเกิดการรับรูวา ตัวเองตองทํางาน
รวมกันกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ของกลุม จนเกิดความรูส ึกวาความสําเร็จของแตละคนขึน้ อยูก ับ
ความสําเร็จของกลุม
5. กระบวนการกลุม เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุมอภิปรายถึงประสิทธิภาพของความสําเร็จ
ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค กระบวนการกลุมจะสะทอนใหเห็นถึงการทํางานของกลุม
สมพงษ สิงหะพล (2541) กลา วถึ ง ลัก ษณะสํา คัญของการเรีย นรูแบบรวมมือไววา
สมาชิก ในกลุ ม ทํ างานรับ ผิ ดชอบรวมกัน สนใจการทํา งานของตนเองเทา ๆ กับ การทํา งานกลุ ม
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานจะออกมาในลักษณะงานกลุม ทีมที่ไดรับรางวัลระดับใด ตองเรียนให
ถึงเกณฑที่กําหนดไว ความสําเร็จของกลุม ขึน้ อยูกับการเรียนรูของทุกคนในกลุม ซึง่ เนนใหสมาชิก
ทุกคนตองรับผิดชอบการเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือกันในการทํางานตางๆ ในกลุม ของตนเอง ทุกคน
ในกลุมมีโอกาสเทาเทียมกันในการประสบความสําเร็จหมายความวา ผูเรียนในกลุม สามารถชวยทีม
ของตนใหดีขึ้นกวาเดิม ไมวาผูเรียนจะเรียนเกง ออน หรือปานกลาง ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะ
ทําใหดีที่สุด
Joyce and Weil (1986) กลาววา รูปแบบการสอนของการเรียนรูแ บบรวมมือ มีแนวคิด
ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อดังตอไปนี้
1. การสอนของการเรียนรูแบบรวมมือจะสรางแรงจูงใจใหการเรียนมากกวา การเรียน
รายบุคคล หรือการแขงขัน ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมจะสรางพลังในทางบวกใหแก
กลุม
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2. สมาชิกแตละคนในกลุมของการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือจะเรียนรูจาก
กันและกัน จะพึ่งพากันเรียนรู
3. การปฏิสัมพันธกันในกลุม นอกจากจะพัฒนาความรูค วามเขาใจในเนื้อหาวิชาทีเ่ รียน
แลว ยังพัฒนาทักษะทางสังคมไปในตัวดวยเปนรูปแบบการสอนทีพ่ ัฒนากิจกรรมทางสติปญญา ที่
เพิ่มพูนการเรียนรูมากกวาการเรียนการสอนรายบุคคล
4. การรวมมือกันเรียนรูจะเพิ่มพูนความรูสึกในทางบวกตอกันและกันระหวางสมาชิกใน
กลุม ลดความรูสึกโดดเดี่ยว และหางเหิน ในทางตรงขาม จะสรางความสัมพันธและความรูส ึกทีด่ ี
ตอบุคคลอื่น
5. การรวมมือกันเรียนรูจะพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง รูจักตนเองจากการ
เรียนรูไ ดดีขึน้ รวมทั้งจากสิง่ แวดลอมที่ทําใหตระหนักวาตัวเองไดรับการยอมรับ และเอาใจใสจาก
สมาชิกคนอื่นในกลุม
6. ผูเรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผลจาก
งานที่กําหนดใหกลุม รับผิดชอบ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือการเปดโอกาสใหผูเ รียนไดรวมมือกัน
ทํางานมากเทาใด ผูเ รียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ ทักษะการทํางาน
รวมกันมากขึ้นเทานั้น
7. ทักษะทางสังคมทีจ่ ําเปนตาง ๆ สามารถเรียนรู และฝกฝนไดเพือ่ ประสิทธิภาพของ
การทํางานรวมกัน
Baroody (1993) ไดเสนอแนะวิธีการทีจ่ ะทําใหการเรียนรูแ บบรวมมือมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไวดังนี้
1. เริ่มใชการเรียนรูแบบรวมมือทีละนอย และใชใหถี่ขึ้น
2. ใชกลุมละ 4 คน เพราะถากลุม เล็กเกินไปจะไมเกิดการอภิปราย แตถากลุม ใหญ
เกินไปก็จะทําใหการมีสวนรวมหรือการมีปฏิสัมพันธลดลง ดังนั้นกลุมละ 4 คน จะทําใหผูเ รียนรูสึก
สะดวกและปลอดภัยที่จะขยายแนวความคิดและสามารถอธิบายเหตุผลกันภายในกลุม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ตองเตรียมประสบการณการแกปญหาของผูเ รียนใหหลากหลาย และใหผูเ รียนได
แกปญหาทั้งรายบุคคล กิจกรรมกลุม และทั้งชั้น
4. ใหเนนปญหาของกลุม โดยสนับสนุนใหผูเรียนไดอภิปรายและสรุปปญหาโดยกลุม
และควรใหมีการอภิปรายประเด็นทางสังคมดวย
5. ตองมั่นใจวาสมาชิกแตละคนมีความรับผิดชอบ ตองทําใหผูเรียนเขาใจวา ผลงาน
ของกลุมเปนผลมาจากสมาชิกทุกคน ขอผิดพลาดของกลุมก็คือขอผิดพลาดของทุกคนในกลุม
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6. สงเสริมความพยายามรวมกัน กลุมตองรับผิดชอบการพัฒนาของสมาชิกกลุมทุกคน
7. สงเสริมใหเกิดทักษะทางสังคม โดยการชวยใหผูเ รียนไดเรียนรูทักษะ การทํางาน
รวมกัน การรวมมือกัน ลดขอขัดแยงหรือความสับสนตางๆ
8. สงเสริมผูเรียนเขียนสรุป ทําใหผูสอนไดติดตามและควบคุมการรวมมือกันในกลุม
Johnson and Johnson (1994) ไดกําหนดหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมมือไว ดังนี้
1. สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยมี
จุดมุงหมายการปฏิบัติงานรวมกัน มีการแบงปนอุปกรณระหวางสมาชิกของกลุม
2. สมาชิกกลุม มีปฏิสัมพันธตอกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
ยอมรับและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองและตองานที่ไดรับมอบหมาย นั่นคือ
แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อการพัฒนางานของตนเอง เพื่อนและของกลุม
4. สมาชิกกลุมมีทักษะในการทํางานกลุม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ผูสอนสอนทักษะ การ
ทํางานกลุมและประเมินการทํางานกลุมของผูเ รียน การจัดใหผูเ รียนที่ขาดทักษะการทํางานกลุมมา
ทํางานกลุมรวมกัน จะทําใหการเรียนไมประสบความสําเร็จ
นอกจากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวมาแลวในขางตน Johnson and
Johnson (1994) ยั ง กล า วถึ ง ส ว นประกอบของกระบวนการเรีย นเพื ่อ ให เ กิด ความร ว มมื อ
ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1. การจัดผูเรียนเขากลุม การจัดผูเรียนเขากลุม ยอยทําไดหลายวิธี เชน การจัดกลุม แบบ
สุม การจัดกลุมตามความสนใจ คือ ผูเรียนที่สนใจศึกษาหัวขอเดียวกันมาทํางานรวมกัน หรือ จัด
กลุมแบบคละความสามารถ วิธีจัดกลุม แบบนี้เปนวิธีที่นักวิจัยและนักการศึกษานิยมใชกันมาก ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 4 - 6 คน เมือ่ จัดผูเ รียนเขากลุม แลวควรใหผูเ รียนไดทํางานรวมกันเปน
เวลาประมาณ 5 - 6 สัปดาห จึงเปลีย่ นกลุม ใหม เพราะคอนขางแนใจวาผูเ รียนเกิดทักษะการเรียนรู
รวมกั นการจั ดกลุ ม แบบคละความสามารถประกอบดวยผูเ รีย นทีม่ ีค วามสามารถสูง 1 คน
ความสามารถปานกลาง 2 คน และความสามารถต่าํ 1 คน โดยในกลุม 4 คนนี้ควรจะตองมีการ
กระจายในเรื่องเพศและเชื้อชาติ การจัดกลุมแบบนี้เปนที่นิยมเนื่องจากเหตุผลตอไปนี้
1) เปดโอกาสใหเกิดการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุมไดเต็มที่
2) สงเสริมใหเกิดความรูสึกและเขาใจทีด่ ีตอกันระหวางสมาชิกทีม่ ีเพศหรือเชือ้ ชาติ
ตางกัน
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3) งายตอการสรางบรรยากาศใหผูเ รียนเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ ของกลุม
และกลุม เปนสวนหนึ่งของกลุม ทัง้ ชั้น การสรางความรูส ึกพึง่ พากันใหเกิดขึ้นในกลุม ความรูส ึก
พึ่งพากันจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนทุกคนมีหนาที่และตระหนักถึงหนาที่ของตนวาตองทําอะไรบางในการ
เรียนครัง้ นั้น ๆ อีกทั้งยอมรับในความแตกตางระหวางเพือ่ นสมาชิก และรับรูวาทุกคนเทาเทียมกัน
ความสําเร็จของกลุม ขึน้ อยูก ับสมาชิกทุกคนภายในกลุม ดังนัน้ สมาชิกทุกคนตองมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นได ขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้
1.1 เปาหมาย ถาเปาหมายของสมาชิกและเปาหมายของกลุมสอดคลองกันการพึ่งพา
กันทางบวกยอมเกิดขึน้ ไดงายกลยุทธในการทําใหสมาชิกมีเปาหมายเดียวกันเพือ่ ไปสูค วามสําเร็จ
รวมกัน เชน การแจกเอกสาร แบบฝกปฏิบัติ หรือสือ่ การเรียนอืน่ ๆ ใหกลุม ละ 1 ชุด เทานัน้ เพื่อให
เกิดการวางแผนการใชเครือ่ งมือ การใชสื่อการเรียนรวมกันโดยใหสงผลงานเปนงานกลุม ๆ ละ 1
ชิน้ หรือใหผูเรียนในกลุมศึกษาเอกสารทีไ่ ดรับและตรวจสอบกันและวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหา
เหมือนกัน
1.2 โครงสรางของการทํากิจกรรม โดยผูส อนแจกแบบฝกปฏิบัติหรือมอบหมายงาน
ทีต่ องทํารวมกันภายในกลุม หรือใหสงงานทีเ่ ปนผลงานของกลุม นําเสนอผลงานของกลุม ตอชัน้
เรี ยน หรือมีก ารแบงงานระหวางสมาชิก ซึง่ ตองนํา ชิ้นงานแตล ะสวนมารวมกัน เพื่อทําใหเปน
ผลงานของกลุมที่สมบูรณ
โครงสรา งของรางวัลการใหรางวัล หรือคะแนนจะอยูใ นรูปของคะแนนกลุม การ
กําหนดคะแนนกลุม ทําไดหลายวิธี เชน
1.2.1 การนําคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม
1.2.2 การนับจํานวนสมาชิกทีค่ ะแนนถึงเกณฑ ใชผลรวมของจํานวนสมาชิก
เปนคะแนนกลุม
1.2.3 การสุมเลือกคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนคะแนนกลุม
1.2.4 การใชคะแนนของสมาชิกที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนคะแนนกลุม
นอกจากนีอ้ าจใชระบบการใหคะแนนรวม เชน ถาสมาชิกทุกคนของกลุม ใดไดคะแนน
คิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม สมาชิกของกลุมนั้นจะไดคะแนนพิเศษ อีกคนละ 5 คะแนน
1.3 บทบาทสมาชิ ก สมาชิ ก ทุ ก คนต อ งมี ห น า ที ่แ ละรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที ่ที ่ไ ด รั บ
มอบหมาย และชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแตละคนควรมีหนาที่ดังตอไปนี้
1.3.1 ผูตรวจสอบ (Checker) เชน ตรวจสอบความเขาใจ ความเห็นที่สอดคลองกัน
1.3.2 ผูส นับสนุน (Encourager) เชน สนับสนุนความพยายาม ความคิดเห็น ความ
ชวยเหลือกัน เปนตน
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1.3.3 ผูจดบันทึก (Recorder) เชน บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจการดําเนินงาน
และผลผลิตหรือผลลัพธ
1.3.4 ผูต ิดตามการทํางาน (Taskmaster) เชน กระตุน ใหทุกคนในกลุม เอาใจใสกับ
การทํางานใหเสร็จทันเวลา
1.3.5 ผูร ักษากติกาของกลุม (Gatekeeper) เชน การปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มใจ ไมผลักภาระใหเพื่อน
1.3.6 ผูรายงาน (Reporter) แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุมอืน่ นําเสนอผลงานตอชั้น
เรียน
2. การใหความรูเกี่ยวกับทักษะทางสังคม ถาผูเรียนไมมีทักษะทางสังคมเปนการยากที่
กลุมการเรียนรูแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จผูส อนอาจตองสอนทักษะทางสังคมทีจ่ ําเปนใน
การทํางานรวมกันใหแกผูเรียนและเตือนใหผูเรียนใชทักษะดังกลาว เชน ความเปนผูนําการตัดสินใจ
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร และทักษะการจัดการ ทักษะทางสังคมทีเ่ ปนพืน้ ฐานในการ
ทํางานกลุม ดังนี้
2.1 ทักษะการจัดกลุม ผูเ รียนตองมีทักษะในการจัดกลุมอยางรวดเร็ว ไมสงเสียงรบกวน
ผูอ ื่น นั่งทํางานในกลุม ของตน ซักถามและอธิบายใหไดยินเฉพาะภายในกลุม ผลัดเปลี่ยนกันทํา
หนาที่ตาง ๆ เชน ผูบ ันทึก ผูสนับสนุน ผูต รวจสอบ ผูรายงานยอมรับและใหความสําคัญแกสมาชิก
ทุกคนเทาเทียมกัน
2.2 ทักษะการปฏิบัติงานกลุม เปนทักษะในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จ
รักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุมซึ่งเปนทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
2.2.1 การแลกเปลี่ยนความคิด การแสดงความคิดเห็น การอธิบายและการใช
อุปกรณรวมกัน
2.2.2 การถามคําถามเพื่อตองการทราบเหตุผลและขอเท็จจริง ตอบคําถาม อภิปราย
และแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนทีอ่ าจเกิดขึ้นได ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน มิใช
ฟงแตความคิดเห็นของคนเกงเทานั้น
2.2.3 โตเถียงดวยเหตุผล ไมมีอคติตอตัวบุคคล ใชคําพูดที่สุภาพและไมทําตัวเปน
เผด็จการ
2.2.4 สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานกลุม มีอารมณขันและรักษาน้ําใจซึง่ กันและ
กัน
2.3 ทักษะในการสรุปความคิดเห็น เปนทักษะที่จําเปนในการพัฒนาการเรียนรู ใหคิด
ตามลําดับขั้นอยางมีเหตุผล ไดแก
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2.3.1 การสรุปความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงดวยการพูดปากเปลา โดยไมตองดูจาก
การบันทึก
2.3.2 การตรวจสอบความถูกตองของผลงานกลุม โดยการแกไขปรับปรุงขอคิดเห็น
ที่ยังไมถูกตองของเพื่อนสมาชิก เพิม่ เติมใจความสําคัญที่ขาดหายไป สํารวจและแสดงความคิดเห็น
ของตนเองในประเด็นที่ยังไมเขาใจ หรือมีความคิดเห็นเปนอยางอื่น
2.3.3 สมาชิกทุกคนรวมกันตรวจสอบผลงานและคําตอบของกลุมกอนนําสงผูสอน
และสมาชิกทุกคนมีมติเปนเอกฉันท ยอมรับผลงานของกลุมเสมือนเปนผลงานของตนเอง
จากองค ป ระกอบของการเรีย นรู แบบร วมมือ จะเห็ นได วา กิ จกรรมการเรี ย นรูแ บบ
รวมมือจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในดานทักษะทางสังคมการทํางานรวมกับผูอื่น
การยอมรับซึ่งกันและกัน และการสื่อความหมาย
สรุ ป ได ว า หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เป น
กระบวนการสอนทีม่ ีการแบงกลุม ผูเ รียนเปนกลุมเล็กๆ ระหวาง 4 – 5 คน เพราะถากลุม เล็กเกินไป
จะไมเกิดการอภิปราย แตถากลุมใหญเกินไปก็จะทําใหการมีสวนรวมหรือการมีปฏิสัมพันธลดลง
โดยใหมีผูเ รียนที่มีระดับความสามารถสูง ปานกลาง และต่ําในแตละกลุม คละกัน โดยที่ผูเรียนทุก
คนมีเปาหมายในการเรียนรวมกัน คือ เกิดการเรียนรูหรือประสบความสําเร็จรวมกัน ซึ่งสมาชิกใน
กลุมทํางานรับผิดชอบรวมกัน สนใจการทํางานของตนเองเทาๆ กับการทํางานกลุม เมื่อกลุม ไดรับ
ปญหา ทุกคนในกลุมจะอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น แสดงเหตุผลโตตอบกันหรือสนับสนุน
ความคิดเห็นกัน และใหเปนหนาที่สมาชิกในกลุมที่จะชวยสมาชิกใหเขาใจในงาน ใหทุกคนสามารถ
อธิบายสิ่งที่ทํา และใหเหตุผลไดชัดเจน มีการมอบหมายหนาที่ของสมาชิกในกลุม
จากขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือของนักการศึกษาหลายๆ
ท า นที ไ่ ด นํา เสนอมาสามารถสรุ ป องคป ระกอบทีส่ ํา คัญของหลั ก การจัดการเรีย นการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบดวย
1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive interdependence) ผูเ รียนตองเขาใจและ
ยอมรับวา ความพยายามของตนใหผลดีตอตนเองและตอสมาชิกกลุม ทุกคนการยอมรับและพึง่ พา
อาศั ย ทางบวกจะช ว ยสร า งความผู ก พั น ในภาระหน า ที ่ต อ ความสํ า เร็ จ ของกลุ ม เช น เดี ย วกั บ
ความสําเร็จของตนเองซึ่งเปนหัวใจของการเรียนรูแบบรวมมือ
2. ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม (Personal and group responsibility) ชวยให
กลุมมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการทํางาน สมาชิกกลุม ทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของ
กลุ ม ร วมมือร วมใจกั นปฏิ บัติงาน โดยไมเอารัดเอาเปรีย บซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุมตองเขา ใจ
ตรงกันเกี่ยวกับเปาหมายการทํางานกลุม ตองทราบวาสมาชิกคนใดตองการความชวยเหลือ การ
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สนับสนุน การกระตุนเสริมแรงเปนพิเศษ เพือ่ ใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ โดยที่ทุก
คนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น
3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันระหวางบุคคลและระหวางสมาชิกทุก
คนในกลุม (Face-to- face promotive interaction) ผูเรียนทุกคนตองสนับสนุนชวยเหลือกัน เพือ่ ให
ประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน
4. มีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุม ยอย (Interpersonal and small group
skills) ผูสอนตองสอนทักษะการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีม ใหผูเรียนเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง
อันไดแก
4.1. ทักษะการจัดกลุม
4.2. ทักษะการปฏิบัติงานกลุม
4.3. ทักษะในการสรุปความคิดเห็น
5. กระบวนการกลุม (Group processing) สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีความสัมพันธที่
ดีตอกัน จะตองอธิบายใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจการปฏิบัติงานอยางไรที่ชวยและไมชวยใหงานกลุม
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ปฏิบัติงานรวมกันอยางไรประสิทธิภาพกลุมจึงจะพัฒนายิ่งขึ้น
การเรียนรูแบบรวมมือเปนกิจกรรมกลุม อยางหนึง่ แตกิจกรรมกลุม อาจไมใชการเรียนรู
แบบรวมมือก็ได การเรียนรูแ บบรวมมือเปนกิจกรรมทีม่ ีลัก ษณะเฉพาะมีระบบมีขั้นตอน หาก
ผูสอนนํามาใชโดยไมครบถวนตามกระบวนการ อาจทําใหวิธีการนี้ไมไดผลดีเทาทีค่ วร Johnson and
Johnson (1994) ไดกลาวถึงความแตกตางของการเรียนรูแบบรวมมือทีต่ างจากกิจกรรมกลุมทัว่ ไป ไว
ดังนี้
1. ในการสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือ สมาชิกทุกคนในกลุมตองทํางานรวมกัน และ
เปนการรวมกันอยางแทจริง ไมใชนัง่ รวมกันแตทํางานคนละอยาง ทุกคนจะตองพึง่ พาอาศัยกัน
สมาชิกในกลุมคิดวา การทํางานเพื่อ "เรา" มีการพึ่งพาอาศัยกันในหลายขั้นตอน เชน การกําหนด
จุดมุง หมายรวมกัน การทํางานรวมกัน การใชวัสดุอุปกรณรวมกัน และทุกคนมีบทบาทที่เกีย่ วของ
สัมพันธกัน เปนตน
2. รับผิดชอบรวมกัน สมาชิกทุกคนในกลุมถูกกําหนดบทบาทและหนาที่แลว ทุกคนจึง
ตองปฏิบัติหนาที่ของตนเอง ทุกคนจึงมีสวนรวมรับผิดชอบในกลุม ในการประเมินผล มีการให
คะแนนทั้งกลุม และคะแนนเปนรายบุคคลจึงทําใหสมาชิกทุกคนรวมกันรับผิดชอบ แตในการเขา
รวมกิจกรรมกลุม ทั่วไป สมาชิกในกลุมไมถูกกําหนดบทบาทหนาที่ อาจมีประธานและเลขานุการ
ของกลุม 2 คนนี้รับภาระหนักสวนสมาชิกที่เหลือจะทํางานก็ไดไมทําก็ได แตเมื่อไดคะแนนทุกคนได
คะแนนเทากัน เพราะเปนคะแนนเทากัน เพราะเปนคะแนนของกลุม สมาชิกที่ไมทํางานก็ได
คะแนนเทากันดวย จึงไมคอยยุติธรรม
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3. ฝกทักษะทางสังคม ทักษะทางสังคมเปนสิ่งจําเปนที่ชวยใหผูเรียนผูกมิตรเปน และอยู
รวมกันในสังคมได ผูสอนสวนมากไมเห็นความสําคัญของทักษะนี้ ในผูเ รียนที่มีความตองการ
พิเศษ จะตองมีการฝกทักษะนีเ้ ปนอยางมาก เชน ผูเ รียนบางคนไมเคยชมผูอ ื่นเลย เพื่อนทําดี ทํา
สําเร็จ ก็ไดแตชืน่ ชมอยูในใจ ไมแสดงออก ดังนัน้ จึงควรฝกทักษะนีใ้ หกับผูเ รียนกอนรวมกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ ผูส อนจะตองฝกทักษะทางสังคมใหกับผูเ รียน ฝกจนเกิดทักษะแลวจึงให
เริ่มทํากิจกรรมกลุม ผูสอนจะตองคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนไปดวย และคอยแนะนําใหแกไข
หากผูเรีย นปฏิบัติไ มถูก ตอง ในการรวมกิจกรรมกลุม ทั่วไปไมมีการสอนทัก ษะทางสังคมใหกับ
ผูเ รียน ผูเรียนที่ชมใครไมเปนก็ไมเคยชมใครเลย ผูเ รียนทีค่ อยพูดขัดจังหวะคนอื่นอยูเรื่อยก็จะทํา
เชนนั้นอยูตลอดไป เปนตน
4. มีปฏิสัมพันธซึ่งหนา แตไมใชการเผชิญหนา การเรียนรูแบบรวมมือเปนการฝกให
ผูเ รียนไดสือ่ สารกันซึ่งหนา มีอะไรในใจก็แสดงออกไดเต็มที่ หากมีความเขาใจไมตรงกัน จะตอง
ปรับความเขาใจกันตอหนา ไมเจรจาลับหลัง เปนการฝกทักษะในการสื่อสารโดยตรง เปนการ
แกปญหาความเขาใจผิดอีกทางหนึง่ สวนในการรวมกิจกรรมกลุม ทัว่ ไปนัน้ สมาชิกบางคนไมพูด
ฟงอยางเดียว บางคนเขาใหพูดในที่ประชุมกับไมพูด พอเลิกประชุมแลวกับพูดมากมาย เปนตน
5. จัดสมาชิกเขากลุมอยางมีระบบ โดยยึดความหลากหลายของสมาชิกในกลุม เปน
สําคัญ กลาวคือหลากหลายในดานความสามารถทางการเรียน สติปญญา อายุ เพศ วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ ภาษา เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ผูเรียนจะไดเรียนรูซึ่งกันและกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ชีวิตจริงในสังคมใหญของประเทศก็ประกอบขึ้นดวยความหลากหลายดังกลาวอยูแ ลว หากผูเรียน
เรียนรูท ีจ่ ะรวมกันตัง้ แตขณะอยูใ นโรงเรียน จะทําใหผูเ รียนเคยชิน เมือ่ ผูเ รียนดํารงชีพอยูในสังคม
มิฉะนั้นสังคมของผูเรียนในวัยใหญจะเปนสังคมที่แบงแยก ซึง่ มีผลเสียมากกวาผลดี แตการจัดกลุม
ทั่วไปไม การจัดสมาชิกเขากลุมไมมีระบบตามลักษณะที่กลาวถึงขางตน
6. ผูเ รียนมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการกําหนดจุดมุงหมายและการประเมินผล
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการทํางาน เนื่องจากผูเรียนทราบวาสิ่งใดที่ตนเองทําได
สงใดทีต่ นเองทําไมได ในการประเมินผลผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินดวย วา
ผลงานที่กลุมแสดงออกนั้นดีเพียงใด มีขอบกพรองอะไรบางที่ควรแกไข
7. ใหโอกาสผูเรียนทุกคนแสดงความสามารถและแสดงตามความสนใจ และความถนัด
ของตนเอง ในการเรียนรูแบบนีท้ ุกคนมีโอกาสเต็มที่แตในการทํากิจกรรมกลุมทัว่ ไป ผูเรียนที่เกง
อาจทํางานคนเดียวเกือบทั้งหมดผูเรียนที่ดอยกวาอาจไมมีโอกาสแสดงฝมือเลย
จากขอมูลทีไ่ ดกลาวมาสามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการ
รวมเรียนรวมรูกับการรวมกิจกรรมกลุมทั่วไปไดดังตารางที่ 4

44
ตารางที่ 4 สรุปความแตกตางระหวางการเรียนรูแบบรวมมือกับการรวมกิจกรรมกลุมทั่วไป
การเรียนรูแบบรวมมือ
1. พึ่งพาอาศัยกัน
2.ทุกคนมีความรับผิดชอบสวนตัวและรวมกัน
3.มี ก ารสอนและฝ ก ทั ก ษะที ่จํ า เป น ในการ
ทํางานรวมกัน
4. รวมกันเปนผูนํา
5. ทุกคนมีโอกาสทํางานใหสําเร็จ
6. ผู ส อนร ว มสั ง เก ตพ ฤ ติ ก รรมแล ะ ให
ขอเสนอแนะ
7. ทุ กคนร วมกํ า หนดจุ ดมุง หมายและรวม
ประเมินผล

กิจกรรมกลุมทั่วไป
1. ตางคนตางทํา แตยังอยูในกลุมเดียวกัน
2. ไมมีการกําหนดความรับผิดชอบแนนอน
3. ไม มีการฝ กทัก ษะ ทุ กคนมีทั กษะเดิมไม
เปลีย่ นแปลง
4. มีผูนําคนเดียว
5. สมาชิกบางคนเทานั้นที่มีโอกาส
6. ผูสอนไมไดเขารวมกิจกรรมเทาที่ควร
7. สมาชิ ก ไม มี ส ว นร ว มในการกํ า หนด
จุดมุงหมายและประเมินผล

2.3 รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ มี ห ลายรู ป แบบใช ไ ด ห ลายเนื ้อ หาวิ ช า เช น คณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตรสังคมศาสตร และศิลปะทางภาษา เปนตน ซึ่งสรุปรูปแบบการเรียนรูแ บบรวมมือที่มีผู
นิยมใชได 6 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Learning Together) เปนรูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ Johnson and Johnson (1994) จาก Minnesota University ที่เปนผู
ริเริ่มพัฒนาการเรียนรูแบบรวมมือ ในชวงกลาง คริสตศตวรรษที่ 60 ไดกลาววา การเรียนรูแบบ
รวมมือใชไดเปนอยางดีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปนการกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิด
และเชื อ่ มโยงกั บ กระบวนการ สามารถที ่จ ะประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ไ ด อ ย า งคล อ งแคล ว ซึ่ ง สรุ ป
องคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือไว 5 ประการ ดังนี้
1.1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก มีหลักปฏิบัติดังนี้
1.1.1. ผูสอนตองอธิบายงานที่ใหผูเรียนปฏิบัติอยางชัดเจน
1.1.2. ผูสอนตองแจงจุดประสงคหรือเปาหมายของกลุม
1.1.3. ผูเรียนตองเขาใจและยอมรับ วา ความพยายามของตนใหผลดีตอ
ตนเองและตอสมาชิกกลุม ทุกคนการยอมรับและพึง่ พาอาศัยทางบวกจะชวยสรางความผูกพันใน
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ภาระหนาที่ตอความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของตนเองซึง่ เปนหัวใจของการเรียนรู
แบบรวมมือ
1.2. การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
1.2.1. สมาชิ ก กลุม ทุ ก คนต องมีค วามรับ ผิด ชอบตอ ผลสํา เร็จ ของกลุม
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน โดยไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
1.2.2. สมาชิกกลุมตองเขาใจตรงกันเกี่ยวกับเปาหมายการทํางานกลุม ตอง
สามารถวัดได รวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบวาสมาชิกคน
ใดตองการความชวยเหลือ การสนับสนุน การกระตุน เสริมแรงเปนพิเศษ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดประสบผลสําเร็จ โดยที่ทุกคนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น
1.3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันระหวางบุคคลและระหวาง
สมาชิกทุกคนในกลุม เนื่องจากผูเรียนตองปฏิบัติง านรวมกันอยางจริงจัง ทุก คนตองสนับ สนุน
ชวยเหลือกัน เพื่อใหประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน โดยแบงปน สือ่ วัสดุอุปกรณ ชวยเหลือ
สนับสนุน กระตุน และชมเชย ในความพยายามของกันและกัน การเรียนรูแบบรวมมือ เปนระบบ
การใหการสนับสนุนกัน ทั้งทางดานวิชาการและดานบุคคล จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูร วมกัน
การชวยเหลือ การสนับสนุนพึง่ พาอาศัยกันจะปรากฏก็ตอเมื่อผูเ รียนชวยเหลือกันดวยการยอมรับ
วิธีการแกปญหา วิธีปฏิบัติ รวมอภิปราย การระดมความรูท ีไ่ ดเรียนมาสอนหรืออธิบายเพือ่ เสริม
ใหแกเพื่อนดวยการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
1.4. การสอนทักษะทางสังคมทักษะในการชวยเหลือ พึง่ พาอาศัยและทักษะ
การปฏิบัติงานกลุม ที่จําเปน การเรียนรูแ บบรวมมือกัน เปนกิจกรรมที่ซับซอนละเอียดมากกวาการ
เรียนแบบแขงขัน หรือการเรียนดวยตนเอง เพราะผูเ รียนจะตองเรียนทัง้ สาระความรูด านวิชาการ
เชนเดียวกับทักษะทางสังคม การปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม ดังนัน้ สมาชิกแตละคนในกลุม
จะตองรูเขาใจและมีความสามารถในการใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล การตัดสินใจ การสราง
ความเชือ่ ถือ การสือ่ ความหมาย การจัดการแกไขขอขัดแยงภายในกลุม และการจูงใจใหปฏิบัติใน
เรื่องตาง ๆ ดังนัน้ ผูส อนจึงตองสอนทักษะการทํางานเปนกลุม หรือเปนทีม ใหผูเรียนเขาใจและ
ปฏิบัติไดถูกตอง เชนเดียวกับการใหความรูแ ละทักษะทางวิชาการตาง ๆ เพราะการรวมมือกับการ
ขัดแยง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
1.5. กระบวนการกลุ ม การปฏิ บั ติ ง านกลุ ม หรื อ กระบวนการกลุ ม เป น
องคประกอบทีส่ ํ า คัญองค ป ระกอบหนึง่ ของการเรีย นรูแบบรวมมือ กระบวนการจะปรากฏเมื่อ
สมาชิกกลุมรวมกันอภิปรายจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายโดยที่สมาชิกกลุมทุกคนมีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ดังนั้นกลุมจะตองอธิบายใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจการปฏิบัติงานอยางไรที่ชวยและไมชวย
ใหงานกลุมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และชวยตัดสินใจวาพฤติกรรมใดในกลุมที่ควรปฏิบัติตอไป

46
พฤติกรรมใดควรเปลีย่ นแปลง กระบวนการเรียนรูจ ะเกิดอยางตอเนือ่ งเปนผลมาจากการวิเคราะห
อยางละเอียดวาสมาชิกกลุมปฏิบัติงานรวมกันอยางไรและประสิทธิภาพกลุมจะพัฒนายิ่งขึ้นอยางไร
2. รูปแบบการเรียนแบบ STAD (Student Teams-Achievement Division) เริม่ ตน
พัฒนาโดย Slavin (1978) เปนรูป แบบการสอนที่สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชาและทุก
ระดับชั้น เพือ่ เปนการพัฒนาผลสัมฤทธิข์ องการเรียนและทักษะสังคมเปนสําคัญ ซึง่ เปนการจัด
โปรแกรมการเรียนการสอนที่มีองคประกอบของการเรียนไว 5 ประการ ดังนี้
2.1. การนําเสนอสิ่งที่ตองเรียน เปนโปรแกรมการเรียนการสอนขั้นแรกของ
STAD เปนการสอนเนื้อหาสาระ ตลอดจนสือ่ ตาง ๆ ในชัน้ เรียนซึ่งผูส อนเปนผูนําเสนอสิ่งทีผ่ ูเรียน
ตองเรียน ไมวาจะเปนความคิดรวบยอด ทักษะ และ/หรือกระบวน โดยใชวิธีบรรยาย การอภิปราย
รวมไปถึงการใชวิดีทัศน การนําเสนอสิง่ ทีต่ องเรียนตามรูปแบบ STAD จะแตกตางจากการสอน
โดยทัว่ ไป คือ ผูส อนควรใชโปรแกรมทีเ่ หมาะสมกับบทเรียน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการของ
STAD ไดอยางแจมชัด และผูเรียนตองตั้งใจอยางจริงจังระหวางการเรียนการสอน เพราะการตัง้ ใจ
อยางจริงจังจะชวยทําใหคะแนนทดสอบของพวกเขาดีขึน้ และคะแนนจากการทดสอบจะเปนตัว
ตัดสินคะแนนของกลุม
2.2. การทํางานเปนกลุม ในแตละกลุม ประกอบไปดวยผูเรียน 3 - 5 คน ซึ่งแต
ละกลุมจะคละความสามารถทางการเรียน และดานตาง ๆ โดยทีผ่ ูส อนตองชีแ้ จงใหผูเ รียนในกลุม ได
ทราบถึงหนาที่ของกลุม วาผูเ รียนตองชวยเหลือกัน เรียนรวมกันอภิปรายปญหารวมกันชวยกัน
ตรวจสอบคําตอบและชวยกันแกไขขอผิดพลาดของสมาชิกในกลุม ซึง่ สมาชิกทุกคนในกลุม ตอง
ทํางานใหดีที่สุด เพื่อใหเกิดการเรียนรู และเตรียมการใหสมาชิกกลุมทําคะแนนจากแบบทดสอบไดดี
ทุกคน หลังจากที่ผูสอนเสนอเนื้อหาสาระ ตลอดจนสื่อตาง ๆ ในชั้นเรียนเสร็จแลว
2.3. การทดสอบยอย หลังจากที่ผูสอนไดเสนอบทเรียนไปแลว 1 - 2 คาบ มีการ
ทดสอบยอยกับผูเรียน โดยผูเรียนตางคนตางทํา ซึ่งไมเปดโอกาสใหมีการปรึกษากันในขณะที่ทํา การ
ทดสอบยอย ดวยเหตุผลนี้ผูเรียนแตละคนตองมีความรับผิดชอบตอตนเองในการรับรูจากผูสอนและ
เพือ่ น
2.4. คะแนนพั ฒ นาการของผู เ รี ย นแต ล ะคน แนวคิ ด หลั ก ของคะแนน
พัฒนาการของผูเรียนแตละคน โดยใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคซึ่งเปนตัวกระตุนใหผูเรียนทํางาน
หนักขึน้ และแสดงความสามารถไดดีกวาครัง้ กอน ผูเ รียนทุกคนสามารถทําคะแนนสูงสุดใหกลุม
ของตนไดคะแนนพัฒนาการนี้ ซึง่ ไดมาจากการเปรียบเทียบคะแนนของผูเรียนทําแบบทดสอบได
แลวนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนพืน้ ฐานของตนเอง ซึง่ คิดมาจากคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบที่
ผานมาตั้งแตตน
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2.5. การตระหนักถึงความสําเร็จของกลุม การที่กลุม จะไดรับรางวัลก็ตอเมื่อ
กลุมนั้นไดรับความสําเร็จเหนือกลุมอื่น ซึ่งจะตัดสินดวยการนําคะแนนพัฒนาการของสมาชิกทุกคน
ในกลุมมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม
3. การเรียนแบบ TGT (Team Games Tournament) เปนรูปแบบที่ไดพัฒนา
เริม่ แรกโดย David De Vries และ Keith Edwards (1974) ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือนี้ไดพัฒนามา
จากรูปแบบ Student Team Learning (STL) เพือ่ ใหเหมาะสมกับลักษณะวิชาทัว่ ไป และทุกระดับ
การศึกษา วิธีนีจ้ ัดกลุม เชนเดียวกับ STAD หลังจากผูส อนสอนบทเรียนแตละบทแลว กลุมจะตอง
เตรียมสมาชิกทุกคนในกลุม ใหพรอมสําหรับการแขงขันตอบคําถามทีผ่ ูส อนจะใหมีขึน้ ในวันตอไป
โดยมีการชวยสอนและถามกันในกลุมตามเนื้อหาในเอกสารที่ผูสอนแจกใหโดยปกติการแขงขันจะมี
สัปดาหละครั้ง ประกอบดวยคําถามสัน้ ๆ เกี่ยวกับบทเรียนทีผ่ ูส อนสอนไปแลวและที่ปรากฏใน
เอกสาร ใชเวลาแขงขันครั้งละประมาณ 40 นาที ในการแขงขันผูสอนจะจัดใหผูเ รียนทีม่ ีผลการเรียน
ในระดับเดียวกันแขงขันกัน โดยจัดใหผูเ รียนทีไ่ ดคะแนนสูงสุด 3 คนแรกในการแขงขันครั้งกอนได
แขงขัน และคนที่ไดคะแนนรองลงไปแขงขันชุดละ 3 คน ตามลําดับ คะแนนทีส่ มาชิกในกลุม แตละ
คนทําไดจะนํามารวมกันเปนคะแนนกลุมเมื่อเสร็จการแขงขันแตละครั้ง ผูสอนจะออกจุลสารประจํา
หองลงประกาศชมเชย ผูที่ทําคะแนนไดสูงสุดและกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด
4. การเรียนแบบ TAI (Team Assisted Individualization) เปนรูปแบบที่พัฒนาโดย
Slavin Leavey และ Madden (1986) ซึง่ นํารูปแบบการเรียนของ STAD และ TGT มาปรับเขา
ดวยกัน เพือ่ พัฒนาใหเหมาะสําหรับคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาปที่ 3 - 6 วิธีนี้จัดกลุม
เชนเดียวกับ STAD แตขัน้ แรกจะมีการทดสอบความสามารถในวิชาคณิตศาสตรของผูเรียนกอนจัด
ผูเ รียนเขากลุมคละกัน กลุมละ 4 คน ผูเ รียนแตละคนจะเริ่มบทเรียนไมเหมือนกันเพราะมีระดับ
ความสามารถแตกตางกันแตทํางานรวมกันเปนทีม ผูเ รียนทุกคนจะไดรับการสอนเปนรายบุคคล
เฉพาะทีอ่ ยูในระดับความสามารถเทากัน ตามความยากงายของเนื้อหาวิชาที่จะสอนแตกตางกัน
เสร็จแลวทุกคนกลับมานั่งรวมกลุมทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายของแตละคน แตจะมีการชวยเหลือกัน
ซึ่งผูเรียนที่เรียนล้ําหนาไปแลวจะชวยผูเรียนออนในการทํางานและชวยตรวจแบบฝกหัดใหดวย เมือ่
จบหนวยการเรียนแตละหนวย ผูสอนจะทดสอบผูเรียนโดยใชขอสอบแตกตางกัน แตละสัปดาห
ผูสอนจะนับจํานวนบทเรียนที่ผูเรียนแตละกลุมทําไดสําเร็จ หากกลุมใดทําไดมากกวาเกณฑที่ผูสอน
กําหนดไว กลุมนั้นจะไดรางวัล และยังเพิ่มคะแนนใหกับแบบฝกหัดทีถ่ ูกทุกขอและแบบฝกหัดที่ทํา
เสร็จทุกขอ ดวยเปนพิเศษ
5. การเรี ยนแบบต อบทเรี ย น JIGSAW เป นการเรี ย นแบบต อบทเรี ย นหรื อ
การศึกษาเฉพาะสวน ออกแบบโดย Aronson และคณะ (1978) การเรียนวิธีนี้เปนโปรแกรมการเรียน
ที่แบงผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5 - 6 คน ที่คละความสามารถและเพศ ผูเรียนทุกกลุมจะไดรับมอบหมาย
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ใหทําโปรแกรมเชนเดียวกัน มีการแบงเนือ้ หาของเรื่องทีจ่ ะเรียนออกเปนสวน ๆ แลวมอบหมายให
ผูเ รียนแตละคนในกลุม ยอย รับผิดชอบกันไปคนละสวน ผูเ รียนแตละคนตองทํา การศึกษาเนือ้ หา
นั้นๆ ใหเขาใจอยางถองแท จนถึงระดับกลายเปน”ผูเชี่ยวชาญ” จากนัน้ แตละคนจะกลับเขากลุม เดิม
ของตนเพื่ออธิบายใหสมาชิกในกลุมฟง เพือ่ ใหทั้งกลุมไดรับเนื้อหาครบทุกสวน และทํา การวัดผล
ดวยการทดสอบความเขาใจในเนื้อหาที่เปนภาพรวมทั้งหมด
6. การเรียนแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)
เปนรูปแบบทีพ่ ัฒนาโดย Stevens (1987) และคณะ ซึง่ เปนการเรียนรูแ บบรวมมือที่เหมาะสําหรับ
วิชาการอานและการเขียนและทักษะอื่น ๆ ทางภาษา ที่จะสามารถอธิบายเหตุผลพัฒนาการ และชวย
ใหการอานและเขียนเรียงความมีความสมบูรณยิ่งขึ้น การเรียนแบบ CIRC นี้ เหมาะสําหรับชั้น
ประถมศึกษา และมีจุดประสงคอยางเดียวกันกับการเรียนแบบ TAI คือ ใชความรวมมือในการทีจ่ ะ
เรียนรู ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูได วิธีนี้จัดกลุมผูเรียนกลุมละ 4 คน โดยแบงผูเ รียน
เปน 2 กลุม คือ กลุมเกง กับกลุม ออน แลวจับคูก ัน ผูส อนจะแยกสอนทีล่ ะกลุม ขณะที่ผูสอนสอน
กลุมหนึ่ง กลุมทีเ่ หลือจับคูท ํางานกันในกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ อานใหเพือ่ นฟง ทํานายวาเรือ่ งที่
อานจะจบอยางไร เลาเรือ่ งยอใหเพื่อนฟง ตอบคําถามทายบท ฝกจดจํา สะกดคํา และคนควาหา
ความหมายของศัพทตางๆ ทีป่ รากฏในทองเรื่อง จากนั้นใหผูเ รียนเกงและผูเรียนออนจับคูก ันและ
ทํางานรวมกันเปนทีม
สรุป รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ มีองคประกอบสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
1. มีการแบงผูเรียนเปนกลุมๆ ละ 5 คน โดยคละเพศ และความสามารถ
2. มีการเตรียมสมาชิกทุกคนในกลุมใหพรอมในการเรียนรู
3. มีการพึ่งพาอาศัยกันทางบวก
4. มีปฎิสัมพันธที่ดีตอกัน
5. มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม เพื่อความสําเร็จของกลุม
6. มีกระบวนการทํางานกลุม
7. มีการทดสอบรายบุคคลและรายกลุม
2.4 บทบาทของผูสอนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
ฉันทนา โหมดมณี (2543) เสนอบทบาทของผูสอนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
วาควรมีองคประกอบดังนี้
1. กําหนดขนาดของกลุมประมาณ 2 – 6 คน และควรเปนลักษณะแบบคละ
ความสามารถ คือ มีทั้งเรียนเกง ปานกลาง และออน
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2. ดูแลลักษณะการนัง่ ของสมาชิกกลุม ใหสะดวกที่จะทํางานรวมกันและงายตอ
การสังเกต ติดตามความกาวหนาของกลุม
3. ชี้แจงกรอบกิจกรรมใหผูเรียนแตละคนเขาใจวิธีการและกฎเกณฑการทํางาน
4. สรางบรรยากาศทีเ่ สริมสรางการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและกําหนดหนาที่
รับผิดชอบของสมาชิกกลุม
5. เปนที่ปรึกษาของทุกกลุมยอยและคอยติดตามความกาวหนาในการเรียนรูข อง
กลุมและสมาชิกกลุม
6. ยกยองเมื่อผูเรียนทํางานเปนกลุม ใหรางวัล คําชมเชยในลักษณะกลุม
7. กําหนดวาผูเรียนควรทํางานรวมกันแบบกลุมนานเพียงใด
สายัณ ฉิมกรด (2549) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผูสอนในการเรียนรูแบบรวมมือ
ดังนี้
1. ผูสอนควรสรางบรรยากาศในการนําอภิปรายเพื่อชักนําไปสูป ระเด็นทีน่ าศึกษา
โดยการใชสื่อที่นาสนใจไดแก รูปภาพ กรณีตัวอยาง เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรืออืน่ ๆ การสนทนากับ
ผูเ รียนมีความเปนกันเองจะทําใหผูเ รียนกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น การใชคําถามที่เปนไป
ตามลําดับไมวกวนจะชักจูงผูเรียนใหเขาสูประเด็นที่ควรศึกษาได
2. ผูส อนควรเนนความรวมมือกันทํางานกลุม โดยความรับผิดชอบของสมาชิกแต
ละคนทีจ่ ะตองรับหัวขอไป ศึกษาเพือ่ ที่มานําเสนอตอกลุม ของตน และกลุมจะตองรับผิดชอบและ
นําเสนอใหกับเพื่อนในชั้นฟง
3. ผูสอนควรแนะนําแหลงเรียนรูและจัดเตรียมสื่อหรือแหลงเรียนรูให เพียงพอกับ
ความตองการของผูเ รียน ไดแก หนังสือ เอกสารประกอบการศึกษา คอมพิวเตอรสําหรับสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต หรือแหลงอื่น ๆ อาจเปนขอมูลจากทองถิน่ หรือภูมิปญญาทองถิน่ ซึง่ ผูเรียน
อาจจะใชการสัมภาษณ ซึ่งผูสอนจะตองใหคําปรึกษา ชี้แนะหรือแนะนําอยางใกลชิด
4. ผูสอนควรใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหาตาง ๆ
5. ผูส อนควรสรุปและเพิม่ เติมความรูเ มื่อผูเรียนแตละกลุม นําเสนอเสร็จและสรุป
เมื่อทุกกลุมนําเสนอเสร็จ
Beck (1995) ไดวิจัย พบวา ผูสอนควรมีบทบาทในการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ 5
ประการ ไดแก
1. ผูวางแผนงาน เปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของผูสอน ที่ตองทําการจัดเนื้อหาให
ครอบคลุม และดําเนินการตางๆ ในหองเรียนใหเปนไปอยางมีระเบียบ
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2. ผูใหความกระจาง โดยเมื่อผูเรียนขอคําอธิบายในเรือ่ งตางๆ เชน การอธิบายงาน
ที่ถูกมอบหมาย การขยายเนื้อหาใหเขาใจงายขึ้น
3. ผูกระตุน ผูสอนตองเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดใหมๆ โดยใชคําถามเปน
การกระตุน หรือยั่วยุใหเกิดการคิดอยางสรางสรรคในกลุม รวมถึงใหทุกคนในกลุมไดรว มคิด และ
4. ผูประสานงาน
5. ผูประเมิน
สรุปไดวา บทบาทของผูส อนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ คือ กําหนดขนาดของ
กลุม เปนลักษณะแบบคละความสามารถ คือ มีทั้งเรียนเกง ปานกลาง และออน ผูสอนเปนผูกําหนด
แนวปฏิบัติและกรอบกิจกรรมใหผูเรีย นแตละคน สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู กลา วคือ
กระตุนใหผูเ รียนมีความเชื่อใจและไววางใจซึ่งกันและกัน กลาทีจ่ ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
กลุม ชวยกันชี้แนะและพัฒนาความคิด เพื่อความสําเร็จของกลุม ผูสอนใหการสนับสนุนและชมเชย
หรือใหรางวัลผูเ รียนในลักษณะกลุม ซึ่งเปนจิตวิทยาที่กอใหเกิดความสามัคคีกันในการสรางสรรค
ความรูรวมกันอยางสมบูรณ และผูสอนควรจัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สรางความรูสึกพึง่ พา
กันในเชิงบวก จัดใหมีกระบวนการกลุม ใหความรูเกี่ยวกับทักษะสังคม งานที่มอบหมายใหผูเรียนทํา
ผูสอนจะตองมีการวางแผนอยางดี ควรเตรียมตัวลวงหนา และเตรียมเอกสารที่เปนสื่อการสอนให
พรอม ผูสอนจะตองอธิบายใหผูเรียนเขาใจขั้นตอนในการทํากิจกรรมแตละอยาง เพือ่ จะไดปฏิบัติได
ถูกตอง และปองกันไมใหเกิดปญหา ทั้งยังควรแนะนําแหลงเรียนรูและจัดเตรียมสื่อหรือแหลงเรียนรู
ให เพียงพอกับความตองการของผูเรียน ควรสรางบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรูเ ปดโอกาสใหผูเ รียน
ไดเรียนรูอยางมีความสุข ใหคําปรึกษา ชีแ้ นะหรือแนะนําอยางใกลชิด ใหคําปรึกษาเมือ่ มีปญหาตาง
ๆ และจะตองทําใหผูเ รียนเขาใจวา ผลงานของกลุม เปนผลมาจากสมาชิกทุกคน ขอผิดพลาดของ
กลุมก็คือขอผิดพลาดของทุกคนในกลุม และผูสอนควรสรุปและเพิ่มเติมความรูเมื่อผูเรียนแตละ
กลุมนําเสนอเสร็จและสรุปเมื่อทุกกลุมนําเสนอเสร็จ
จากขอมูลที่ไดกลาวมาสามารถสรุปบทบาทผูสอนและบทบาทผูเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ ไดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 สรุปบทบาทผูส อนและบทบาทผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมมือ
กิจกรรมการเรียนรู
บทบาทผูสอน
บทบาทผูเรียน
1. ขัน้ เตรียมความ
1. ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ 1. รวมกิจกรรมการนําเขาสู
บทเรียน
พรอม
เรียนรูแบบรวมมือ
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
2. เตรียมกระบวนความรู แจง
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
วัตถุประสงคของบทเรียน
3. ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและการทําใบ รวมกับการสรางความรู และ
การประเมินผลการเรียนรู
งาน
4. กระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการ 3.จัดกลุมตามขอตกลง ตั้งชื่อ
กลุม และกําหนดบทบาทของ
ใชสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
5. แจงเกณฑการประเมิน และขอตกลง สมาชิกในกลุม
4. ซักถามในจุดที่สงสัย
ในการประเมิน
ทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา
2. ขัน้ นําเสนอ
1. นําเสนอเนื้อหา หรือบทเรียนใหมใน
หรือ
บทเรียน และการ
การแกโจทยปญหา โดยใชจัดการเรียนรู
บทเรียนใหม ซักถามขอ
สอน
แบบรวมมือ
2. ใหโอกาสผูเรียนซักถามเพื่อตรวจสอบ สงสัย
ความเขาใจ
เขากลุมรวมกันศึกษาใบงาน
ใหผูเรียนเขากลุม แจกใบงานหรือ
3. ขั้นการเรียนรูและ
หรือกิจกรรมและปฏิบัติตาม
การทํากิจกรรมกลุม กิจกรรม กระตุนใหผูเรียนรวมกัน
แกปญ
 หา อภิปราย และแลกเปลีย่ นความ หนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยาง
ยอย
ดีที่สุด
คิดเห็น
1.รวมกันสรุปบทเรียน
4. ขั้นสรุปบทเรียน 1. รวมกับผูเรียนในการสรุปบทเรียน
2. กระตุนใหผูเรียนประเมินผลการทํางาน 2.รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การทํางานกลุมและผลงาน
กลุม โดยการอภิปรายเกี่ยวกับผลงาน
3. อธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไม 3.ซักถามในจุดที่สงสัย
เขาใจ
5.ขั้นประเมินความรู 1. ทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคล
ทําแบบทดสอบเปน
ความสามารถ
2. ตรวจแบบทดสอบและใหขอมูล
รายบุคคลอยางเต็ม
รายบุคคล
ยอนกลับ
ความสามารถ
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2.5 ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือ
นักการศึก ษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูแ บบรวมมือตามรูปแบบตางๆ ไว
อยางหลากหลายดังนี้
Aronson (1978) และคณะ ไดพัฒนาขัน้ ตอนการเรียนรูแบบ Jigsaw โดยผูเรียนแตละคน
จะศึกษาเพียงสวนหนึ่งหรือหัวขอยอยๆ ของเนื้อหาทั้งหมดที่ไดรับมอบหมายจากกลุม และจะนําสิ่ง
ที ศ่ ึ ก ษาได ไ ปอธิ บ ายหรื อ สอนสมาชิ ก ในกลุ ม ของตนเอง ซึ ง่ ขั ้น ตอนการเรี ย นรู แ บบ Jigsaw
ประกอบดวยขั้นตอนทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ผูสอนแบงหัวขอที่จะเรียนเปนหัวขอยอยๆ เทาจํานวนสมาชิกในกลุม
2. จัดกลุม ผูเรียนใหมีสมาชิกที่มีความสามารถคละกัน โดยอาจมีจํานวนสมาชิก 5
หรือ 6 คน ผูสอนแจกเอกสารใหกลุมผูเรียน กลุมละ 1 ชุด โดยใหผูเรียนนําเอกสารไปแยกเปนสวนๆ
ตามจํานวนสมาชิกในกลุม ซึ่งผูที่ไดรับสวนใดก็จะรับผิดชอบในการศึกษาเฉพาะสวนนั้น
3. เปนการศึกษาในกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูเ รียนทีไ่ ดรับมอบหมายในหัวขอเดียวกัน
จะมาจั ดเป นกลุ ม ใหม เ รี ย กว า กลุม ผูเชี่ย วชาญ (Expert Groups) ซึ่ง สมาชิก แตล ะคนในกลุม
ผูเ ชีย่ วชาญจะชวยกันศึกษาเอกสาร สรุปเนือ้ หาสาระ และจัดลําดับขัน้ ตอนการนําเสนอ เพือ่ นําไป
สอนสมาชิกในกลุมเดิมของตนเอง
4. ผูเรียนแตละคนในกลุม ผูเ ชีย่ วชาญกลับกลุม เดิมของตนเอง แลวผลัดเปลีย่ นกัน
อธิบายในหัวขอทีต่ นเองรับผิดชอบใหสมาชิกในกลุม ฟงทีละหัวขอ โดยจะมีการซักถามขอสงสัย
ตางๆ ใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจอยางชัดเจน
5. ผูเรีย นแตล ะคนทําแบบทดสอบเกี่ย วกับ เนื้อหาทั้งหมด แลวนํา คะแนนของ
สมาชิกแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนสะสมของกลุม
6. กลุมที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจะไดรับรางวัล หรือการชมเชย
Slavin (1978) และคณะ ไดพัฒนาขั้นตอนการเรียนรูแ บบ STAD ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. การเสนอบทเรียนตอชัน้ เรียน เนือ้ หาของบทเรียนจะถูกเสนอตอผูเ รียนทั้งหอง
โดยผูสอน ซึง่ ผูสอนจะใชเทคนิควิธีการเสนอรูปแบบใดขึ้นอยูก ับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน
และการตัดสินใจของผูส อนเปนสําคัญทีจ่ ะเลือกเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม โดยใชสือ่ การเรียน
การสอนประกอบการอธิบายของผูสอน การเสนอบทเรียนในชัน้ นี้จะเหมือนกับการสอนปกติของ
ผูสอนแตกตางกันเฉพาะการเสนอบทเรียนดังกลาวจะตองสัมพันธและเนนหนวยการเรียนที่ผูเรียน
จะตองทําเปนกลุม ในขัน้ ตอไปดวย ผูเ รียนจะตองสนใจและตั้งใจเรียนในขณะทีผ่ ูส อนเสนอเนื้อหา
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เพราะจะมีผลตอเขาในการทําแบบทดสอบยอยและผลการทดสอบจะเปน ตัวกําหนดคะแนนของ
กลุมดวย
2. การเรียนกลุม ยอย กลุมจะประกอบดวยผูเ รียนประมาณ 4-5 คน ซึ่งมีความ
แตกตางกันทั้งในแงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ กลุมหนึง่ ๆ จะประกอบดวยผูเ รียนทีเ่ กง 1
คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน หนาทีท่ ีส่ ําคัญของกลุม คือ การเตรียมสมาชิกของ
กลุมใหสามารถทําแบบทดสอบไดดี หลังจากการเสนอเนื้อหาของผูสอนตอผูเรียนทั้งชั้นแลว ผูเรียน
จะแยกทํา งานเปนกลุม เพื่อศึก ษาตามบัตรงานหรือกิจกรรมกลุม ที่ผูส อนกําหนดให โดยปกติ
กิจกรรมจะอยูใ นรูปการอภิปราย การแกปญหารวมกัน การเปรียบเทียบคําตอบและการแกความ
เขาใจผิดของเพื่อนรวมทีมกลุมเปนลักษณะที่สําคัญที่สุด สมาชิกในกลุมจะตองทําใหดีทีส่ ุดเพือ่ กลุม
ของตน กลุมจะตองทําใหดีทีส่ ุดเพือ่ ชวยสมาชิกแตละคนของกลุม กลุม จะตองติวและสอนสมาชิก
ในกลุมใหเขาใจในเนือ้ หาทีจ่ ะเรียน การทํางานของกลุม ลักษณะนีจ้ ะเนนความสัมพันธของสมาชิก
ในกลุม การนับถือของตนเอง (Self-esteem) และการยอมรับเพื่อนผูเ รียนที่เรียนกอน สิง่ ทีผ่ ูเ รียน
ควรคํานึงในการทํางานกลุมยอยมีดังนี้
2.1. ผูเรียนตองชวยเหลือเพื่อนในทีมใหไดเรียนรูเนื้อหาที่เรียนอยางถองแท
2.2. ไมมีใครจะเรียนหรือศึกษาเนือ้ หาจบเพียงคนเดียว โดยทีเ่ พื่อนในกลุม ยัง
ไมเขาใจเนือ้ หา
2.3. แนะนําใหผูเรียนรวมมือกันทํางานเปนคูหรือ 3 คนก็ได โดยใหมีการตรวจ
ผลงานของกันและกัน เมื่อมีการผิดพลาด เพื่อนในทีมตองชวยอธิบายใหเขาใจ
2.4. ไมควรจบการศึกษาเนือ้ หางาย ๆ จนกวาจะแนใจวาเพือ่ นในทีมทุกคน
พรอมที่จะทําขอสอบได 100%
2.5. ใหมีการอธิบายคําตอบซึง่ กันและกัน แลวจึงนําไปตรวจกับบัตรเฉลย
คําตอบ
2.6. เมือ่ มีปญหาใหปรึกษาสมาชิกในกลุม กอน และถาไมเขาใจจึงปรึกษา
ผูสอน
2.7. ระหวางผูท ีเ่ รียนทํากิจกรรม ผูส อนควรเดินไปรอบ ๆ หองเพือ่ ใหผูเ รียน
ไดมีโอกาสปรึกษาหารือไดสะดวกและเปนการเสริมกําลังใจแกผูเรียนดวย
3. การทดสอบยอย หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมในกลุมไดแลวประมาณ 1-2 คาบ
จะมีการทดสอบยอย โดยผูเรียนแตละคนจะทําแบบทดสอบดวยตนเองไมมีการชวยเหลือกัน ทุกคน
ทํา ขอสอบตามความสามารถของตนเองและทํา คะแนนใหดีทีส่ ุดเทา ทีจ่ ะสามารถทํา ไดเพือ่ จะ
สามารถใหกลุมบรรลุเปาหมายได

54
4. การคิ ดคะแนนความก า วหน า ของสมาชิก แต ล ะคน เพื ่อใหส อดคล องกั บ
หลั ก การของการสอนแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู ป ระการหนึ ่ง ที ่ว า สมาชิ ก แต ล ะคนมี โ อกาสที ่จ ะ
ชวยเหลือกลุม ใหประสบผลสําเร็จเทาเทียมกันไมวาผูเ รียนจะจัดอยูใ นกลุม เรียนเกง ปานกลางหรือ
ออน ดังนัน้ การคิดคะแนนของกลุมจึงคิดคํานวณจากคะแนนของความกาวหนาของสมาชิกแตละ
คนในกลุมโดยที่แตละคนจะมีคะแนนพื้นฐานไมเทากัน โดยผูส อนจะกําหนดคะแนนพืน้ ฐานสําหรับ
แตละคนจากผลการสอบครัง้ หลังสุด ผูเรียนจะพยายามทําคะแนนจากการทดสอบยอย ใหได
มากกวาคะแนนพื้นฐานของตน
5. กลุมที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับ กลุม แตละกลุมจะไดรับการรับรองหรือ
รางวัลตาง ๆ ก็ตอเมื่อสามารถทําคะแนนเฉลี่ยของกลุมไดมากกวาเกณฑที่กําหนดไว
Stevens (1987) และคณะ ไดพฒ
ั นาขั้นตอนการเรียนรูแบบ CIRC ไวเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ขัน้ การจัดกลุม ที่มีสมาชิก 4 คน ประกอบดวย ผูมีความสามารถสูง 1 คน ผูมี
ความสามารถปานกลาง 2 คน และผูมีความสามารถต่ํา 1 คน
2. ขั้นนําเสนอบทเรียน โดยผูสอนเปนผูนําเสนอบทเรียน และแนะนําเนือ้ หาที่เปน
กิจกรรมการเรียน
3. ขั้นฝกทํางานเปนทีม แบงเปน 2 ขั้น คือ
3.1. การฝกโดยมีผูสอนควบคุมอยู
3.2. การฝกแบบอิสระ หลังจากผูเรียนไดทํางานเปนกลุมโดยมีผูสอนคอยดูแล
ชวยเหลือแลว ผูเรียนตองฝกทํางานตามลําพัง โดยการแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุมหรือระหวาง
กลุม ชวยตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
4. ขั้นการทดสอบ ผูส อนจะทดสอบผูเ รียนเปนรายบุคคลเกีย่ วกับความเขาใจที่
ผูเรียนไดทําการศึกษารวมกัน แลวนําผลคะแนนของกลุมมารวมกันเพื่อประเมินผลการเรียนรู
5. ขัน้ ตระหนักถึงความสําเร็จของกลุม กลุมที่มีคะแนนเปนตามเกณฑที่กําหนด
ควรไดรับรางวัล หรือคําชมเชย เพื่อชี้ใหเห็นคุณคาของการรวมมือและความสําเร็จในกลุม
Johnson and Johnson (1994) ไดพฒ
ั นาขั้นตอนการเรียนรูแบบ Learning Together ดังนี้
1. ขัน้ เตรียม ประกอบดวยผูส อนเปนทีป่ รึกษา ใหคําแนะนําถึงบทบาทของผูเ รียน
การแบงกลุมการเรียน แจงวัตถุประสงคของการเรียนในแตละบทเรียน แตละคาบและฝกฝน ทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม
2. ขัน้ สอน ผูส อนจะทําการสอนในรูปแบบกิจกรรมการสอนทีป่ ระกอบดวยการ
นําเขาสูบ ทเรียน แนะนําเนือ้ หา แนะนําแหลงขอมูล และมอบหมายงานใหผูเรียนในแตละกลุม
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3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม ผูเ รียนแตละคนจะมีบทบาทหนาที่ในการทํากิจกรรมกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมาย และจะชวยเหลือกัน ทําใหเกิดการเสริมแรงและการสนับสนุนกัน
4. ขัน้ ตรวจสอบผลงานและทดสอบ เปนการตรวจสอบวาผูเ รียนไดปฏิบัติหนาที่
ครบถวนหรือไม ผลการปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุม และรายบุคคลตอจากนัน้
เปนการทดสอบ
5. ขัน้ สรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ผูส อนและผูเ รียนชวยกัน สรุป
บทเรียน ถามีสิ่งที่ผูเรียนไมเขาใจ ผูสอนควรอธิบายเพิ่มเติม และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม
หาจุดเดนและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข
จากขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือของนักการศึกษาหลายๆ ทานที่
ไดนําเสนอมาสามารถสรุปและสังเคราะหเปนขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือตารางที่ 6 ดังนี้

วิชาดา สินประจักษผล (2536)
สมเดช บุญประจักษ (2540)
วรรณทิพา รอดแรงคา (2541)
Aronson (1978)
Slavin (1978)
Stevens (1987)
Baroody (1993)
Johnson and Johnson (1994)

ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล

นักการศึกษา

ขั้นเตรียมความพรอม

เรียนรูแบบรวมมือ

ขั้นสรุปบทเรียน

เรียนรูตามแนวคิดการ

ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน

ขัน้ ตอนการจัดการ

ขั้นการเรียนรูและการทํากิจกรรมกลุมยอย

ตารางที่ 6 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
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ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบตางๆของนักการศึก ษาหลายๆ ทาน ผูวิจัยได
สังเคราะหขอมูลและสรุปเปนขั้นตอนสําหรับใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพรอม
ผูส อนจะเปนผูแ นะนําเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยเริ่มจากการแบงกลุม
การเรียน แจงวัตถุประสงคการเรียนรูใ นแตละบทเรียน รวมถึงทักษะพืน้ ฐานทีผ่ ูเ รียนแตคนควร
ทราบกอนเรียนบทเรียน โดยมีการทดสอบทักษะพื้นฐานที่จําเปนกอนเรียนรูบทเรียนแตละบท และ
กลาวถึงบทบาท หนาที่ของสมาชิกแตละคนในกลุม รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ ที่ผูเ รียนควรปฏิบัติ
ขณะเขารวมกิจกรรม เพื่อประโยชนสูงสุดในการเรียนรู
2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
ผูสอนเปนผูนําเสนอบทเรียน และแนะนําเนื้อหาที่เปนกิจกรรมการเรียนโดยตองเลือก
เทคนิคการสอน และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนือ้ หา พรอมทั้งแนะนําแหลงขอมูลตางๆ
ที่ผูเรียนสามารถทําการคนควาขอมูลไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นการเรียนรูและการทํากิจกรรมกลุมยอย
ผูสอนจะทําการแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 5 คนซึง่ สมาชิกในกลุม จะตองคละเพศ
และความสามารถโดยแตละกลุม ประกอบดวย ผูม ีความสามารถสูง 1 คน ผูม ีความสามารถปาน
กลาง 2 คน และผูมีความสามารถต่าํ 2 คน หลังจากนัน้ สมาชิกในกลุมจะทําการแบงหนาทีใ่ นการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ผูสอนไดมอบหมายไวใหโดยมีจุดมุง หมายรวมกันทีจ่ ะทําใหสมาชิกในกลุม ทุกคน
ไดเขาใจขบวนการแกปญหาตางๆ อยางถองแทจนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง และผลงานกลุม
ตองสําเร็จดวยขบวนการทํางานกลุม อยางแทจริง ซึ่งการทํางานในกลุม จะตองชวยเหลือซึง่ กันและ
กัน ใหกําลัง ใจซึ่งกันและกัน อาจมีก ารสอนสมาชิก ในกลุม หรือรวมกันอภิปราย เพื่อแกปญหา
รวมกัน โดยมีผูสอนเปนที่ปรึกษาในขั้นสุดทาย ในกรณีที่ไมสามารถแกปญหาไดและในระหวางที่ทํา
กิจกรรมกลุมยอยนั้น ผูสอนจะเดินไปรอบๆ หองเพื่อใหผูเ รียนไดมีโอกาสปรึกษาหารือไดสะดวก
และเปนการเสริมกําลังใจแกผูเ รียนดวย พรอมกันนั้นผูสอนก็จะมีการบันทึก ประเมินผลการทํา
กิจกรรมกลุม ของแตละกลุม ลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ ขารวมกิจกรรม
และหลังจากปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายเสร็จ จะตองตรวจผลงานกลุมวามีขอบกพรองหรือไม
และอภิปรายภายในกลุม วาสมาชิกกลุม มีขอสงสัยใดในการปฏิบัติกิจกรรมหรือไม เพื่อใหสมาชิก
กลุมทุกคนเขาใจเนื้อหา และกิจกรรมอยางแทจริง
4. ขั้นสรุปบทเรียน
ผูสอนและผูเรียนชวยกัน สรุปบทเรียนถามีสิ่งที่ผูเรียนไมเขาใจ ผูสอนจะอธิบายเพิ่มเติม
และช ว ยกั น ประเมิ น ผลการทํ า งานกลุ ม หาจุ ด เด น และสิ ่ง ที ่ค วรปรั บ ปรุ ง แก ไ ข เพื ่อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู
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5. ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล
หลังจากปฏิบัติกิจกรรมคือ ศึกษาเนือ้ หาสาระและรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ในกลุม
และผานขั้นสรุปบทเรียนแลว จะมีการทดสอบยอย โดยผูเ รียนแตละคนจะทําแบบทดสอบดวย
ตนเองไม มี ก ารช ว ยเหลื อ กั น เหมื อ นตอนปฏิ บั ติ กิ จ กรรมกลุ ม ย อ ย ทุ ก คนทํ า ข อ สอบตาม
ความสามารถของตนเองและทําคะแนนใหดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําไดเพื่อจะสามารถใหบรรลุ
เปาหมายได
สรุปไดวาขัน้ ตอนการเรียนรูแ บบรวมมือ ประกอบดวย 1) ขัน้ เตรียมความพรอม 2) ขั้น
นําเสนอบทเรียน และการสอน 3) ขัน้ การเรียนรูและการทํากิจกรรมกลุม ยอย 4) ขัน้ สรุปบทเรียน
และ 5) ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล
ตอนที่ 3 ทฤษฎีการสรางความรู
ทฤษฎีการสรางความรู หรือ Constructivist Theory มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการ
สอนอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญที่ตัวผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (อัมพร มาคนอง, 2546) และนักการ
ศึกษากลุมหนึง่ มองทฤษฎีการสรางความรูวาเปนทฤษฎีทีเ่ กี่ยวกับความรูแ ละการเรียนรูของบุคคล
ขณะที่นักการศึกษาอีกกลุม หนึง่ มองวาทฤษฎีการสรางความรูเปนเพียงแนวความคิดหรือปรัชญา
เกี่ยวกับความรูและการเรียนรูของบุคคลเทานั้น (สุมาลี กาญจนชาตรี, 2543)
3.1 ความหมายของทฤษฎีการสรางความรู
ป จจุ บั นมี ผูใ ห ค วามสนใจในทฤษฎีก ารสรา งความรูม ากมาย และมีนัก การศึก ษาให
ความหมายของทฤษฎีการสรางความรูไวหลากหลายดังนี้
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540) กลาววา ทฤษฎีการสรางความรูเปนทัง้ ปรัชญา
และทฤษฎีที่ทําใหทราบวา มนุษยเรียนรูไ ดอยางไร และเรียนรูอะไรบาง โดยเชื่อวา ความรูเปนสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้นไดดวยตัวเอง และมีความผิดพลาดได ความรูเ จริญงอกงามไดดวยการเปดโอกาสให
มนุษยทําหรือเรียนรูตอไป ซึ่งความเขาใจจะยิ่งลุมลึกและมีความแข็งแกรงมากขึ้น
วัฒนาพร ระงับทุกข (2541) กลาวถึง ทฤษฎีการสรางความรูว าเปนทฤษฎีการเรียนรู
แนวใหมที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยมีหลัก 3 ประการ คือ
1. การเรียนรูเ ปนกระบวนการของการสรางความรู มิใชเปนการซึมซับขอมูลที่
รับเขามาเปนสวนๆ
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2. การเรียนรูขึน้ อยูกับความรูเดิม ซึง่ เปนปจจัยทีส่ ําคัญทีส่ ุดของการสรางความรู
ใหม
3. สถานการณ หรือ บริบทของการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญของการสรางความรู
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2541) กลาววา ทฤษฎีการสรางความรู เปนแนวคิดทีเ่ นน
ความสําคัญของตัวผูเ รียน ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดย ทฤษฎีการสรางความรู
อธิบายถึงการเรียนรูวาเปนกระบวนการภายในตัวบุคคล ซึง่ พัฒนาความเขาใจเกีย่ วกับเรือ่ งบทเรียน
หรือประสบการณที่ศึกษาขึ้นดวยตัวเองมากกวาที่จะรับความเขาใจที่สําเร็จรูปจากการสอนหรือการ
ถายทอดจากผูอื่นและบุคคลจะเกิดการเรียนรูใหมๆ ไดขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของผูเ รียน และจะ
เรียนรูไ ดงายขึน้ ถามีบรรยากาศของการทํางานและปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูเรียน และไดเห็น
ปญหาในลักษณะรูปธรรมตามสถานการณจริง
ธิดา ภูประทาน (2542) ใหคําจํากัดความวา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว จะสราง
ความรูจากสิ่งทีพ่ บเห็นกับความรู ความเขาใจเดิม เกิดเปนโครงสรางทางปญญา ซึ่งมีลักษณะ 2
ประการ คือ
1. ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่มีปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก
2. เกิ ดปฏิ กิ ริย าร วมภายในระหวา งการรับรูที่มีตอเหตุก ารณดวยการซึมซับ รับ
ความรูและการปรับประสบการณใหม
ทิศนา แขมมณี (2542) กลาววา ความรูเปนสิง่ ที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง สามารถ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึน้ ไปไดเรือ่ ยๆ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสรางความรู
ภายในของบุค คล และการเรียนรูรอบๆ ตัว โดยใชกระบวนการทางสติปญญาของตนในการคิด
กลั่ น กรองข อ มู ล ทํ า ความเข า ใจข อ มู ล เชื่ อ มโยงข อ มู ล ความรู ใ หม กั บ ความรู เ ดิ ม และสร า ง
ความหมายของความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางสรรคความรูนีจ้ ะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท ี่
มีความหมายตอตนเอง อันจะสงผลถึงความเขาใจและการคงความรูนั้น
สิริชนม ปน นอย (2542) ใหคําจํากัดความวา หมายถึง ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูทีเ่ นน
ผูเรีย นเปนศูนยก ลาง และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหผูเ รีย นสรา งความรูดวย
วิธีการที่แตกตางกัน โดยอาศัยประสบการณเดิมและการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
สุชิน เพ็ชรักษ (2544) กลาววา เปนทฤษฏีที่ยอมรับในหลักการที่วา ผูเ รียนสามารถสราง
ความรู ความเขาใจในสิ่งตางๆ ไดดวยตัวเอง โดยมีหลักการสงเสริมการเรียนรูคือ การเชื่อมโยงสิ่งที่รู
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แล ว กั บ สิ ง่ ที ่กํ า ลั ง เรี ย น และให โ อกาสผู เ รีย นเป น ผูร ิ เ ริ ่ม ทํ า โครงการที ่ต นเองสนใจและมี ก าร
สนับสนุนอยางเพียงพอและเหมาะสม
ปยนุช รัตนวรรณี (2544) กลาววาทฤษฎีการสรางความรู เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู
โดยมีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยาที่มนุษยเชือ่ วา ความรูท ีบ่ ุคคลสรางขึน้ และบุคคลจะเรียนรูได
โดยการเกิดปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสิง่ แวดลอมตางๆ ตองอาศัยความรู ประสบการณเดิมและ
โครงสรางทางปญญา เปนพื้นฐานในการเรียนรู
อัมพร มาคนอง (2546) กลาววา ทฤษฎีการสรางความรู เนนวา ความรูเ ปนสิง่ ที่ถูกสราง
ขึน้ โดยผูเรียน ผูเ รียนใชความรูและประสบการณทีม่ ีอยูเปนพืน้ ฐานในการสรางความรูใ หม การ
เรียนรูเ ปนสิง่ ที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก ผูเรียนแตละ
คนจะสรางความรูดวยวิธีที่แตกตางกัน
วรรัตน อภินันทกูล (2547) กลาววา ทฤษฎีการสรางความรู เปนปรัชญาทีก่ ลาวเกีย่ วกับ
ความรู ที่เชื่อวาความรูเปนสิ่งที่สรางขึ้นไดดวยตัวเอง ดวยการเชื่อมโยงความรูเดิมหรือประสบการณ
เดิ ม กั บ ความรู ใ หม เป น แนวทางของความคิ ด เกี ย่ วกั บ การเรี ย นรู ท ี อ่ าศั ย กระบวนการสร า ง
ความหมายของความรูดวยการพัฒนาโครงสรางความรูภายในตนเอง โดยจะชวยใหผูเรียนเกิดความรู
ที่มีความหมาย และเกิดความเขาใจอยางลุมลึก แลวยังเกิดความคงทนของความรูภายในตนเอง
Bell (1993) กลาววา การเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรู มิใชเปนการตอบสนอง
ที่วางเปลาของผูเรียนใหเต็ม หรือมิใชเปนการไดมาซึง่ ความคิดใหมๆ ของผูเรียน แตเปนการพัฒนา
หรือเปลี่ยนความคิดที่มีอยูแลวของผูเรียน การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงแนวคิด เปนการสรางและ
ยอมรับความคิดใหมๆ หรือเปนการจัดโครงสรางของความคิดที่มีอยูแลวขึน้ มาเพิม่ ใหม โดยผูเ รียน
เปนผูสรางความคิดมากกวาที่จะดูดซับความคิดใหมๆ และผูเ รียนเปนผูส รางความหมายใหมๆ ขึ้น
จากประสบการณของตนเอง
Biggs and Moore (1993) กลาววา ทฤษฎีการสรางความรู เปนมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของการเรียนรู โดยเนนความสัมพันธของความรู ซึง่ ความรูน ัน้ เปนสิง่ ที่ถูกสรางขึน้ มาเฉพาะบุคคล
ไมใชการสงผาน ลักษณะเฉพาะของความรูใ นแตละบุคคลมีการสรางที่สอดคลองเปนลําดับ เปน
ความรูเชิงจิตวิทยา แตเปนการสอนที่ตองใชความคิดหรือการศึกษาอยางลึกซึ้ง
Slavin (1994) กลาววา ทฤษฎีการสรางความรู ผูเ รียนตองเรียนรูหรือคนพบดวยตัวเอง
โดยการแปลงขอมูลที่ซับซอน ดวยการคนหาขอมูลใหมเพื่อแยงความคิดหรือกฎเดิม แลวนําสิ่งที่
คนพบใหมไปปรับใช
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Fosnot (1996) ใหความหมายเกี่ยวกับ ทฤษฎีการสรางความรู วาเปนทฤษฏีที่เกีย่ วกับ
ความรูก ารเรียนรู และเปนการบรรยายโดยอาศัยพืน้ ฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมานุษยวิทยาวา
ความรูคืออะไร ไดความรูม าอยางไร และยังอธิบายวา ความรูเ ปนสิง่ ชัว่ คราว มีการพัฒนา ไมเปน
ปรนัย และถูกสรางขึ้นภายในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม
Selley (1999) อธิบายความรูและการเรียนรูของบุคคลในดานการสรางความรู สรุปไดวา
การสรางความรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลจากการตีสิง่ ทีร่ ับรูใ หมตามประสบการณ
เดิมของแตละบุคคล บุคคลอาจจะสรางความรูจากประสบการณตรงทีไ่ ดรับจากการลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเองหรือ จากการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น
สรุปไดวา ทฤษฎีการสรางความรู เป นแนวคิ ดทฤษฎี ที่เชื่อวา ความรูเปนสิ่งทีม่ นุษ ย
สามารถสร า งและพั ฒนาให ง อกงามขึน้ ไปได เรือ่ ยๆได ดวยตนเองไมมีที ่สิน้ สุ ด เกิดจากการรั บ
ประสบการณใหม ใหกับตนเองเพื่อเปนขอมูลในการนําขอมูลไปกลั่นกรองหรือสังเคราะหใหเปน
ความรู หรือความคิดรวบยอดของตนเอง และเมื่อไดรับประสบการณ ความรูหรือขอมูลใหมๆ เขาไป
อีกก็จะมีการเชื่อมโยงกับความรูห รือประสบการณเดิมที่มีอยู โดยใชกระบวนการทางสติปญญาของ
ตนในการคิด กลั่นกรองขอมูล ทําความเขาใจขอมูล เชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับความรูเดิม และ
สรางความหมายของความรูดวยตนเองและถาสามารถยอมรับ ประสบการณ ความรูหรือขอมูล
ใหมๆ นั้นได ก็จะผนวกความรูนั้นกับความรูกับความรูเดิม หรือเปนการตอยอดความรูเดิม แตถา
ประสบการณ ความรูหรือขอมูลใหมๆ ที่รับเขามาขัดแยงกับความรูห รือประสบการณเดิมทีม่ ีอยู
และมีการไตรตรองแลววาตนยอมรับได ก็อาจจะเปลี่ยนความคิด หรือความรูเดิมนั้น เปนความรูใ หม
นั้น จึงเห็นไดวา ความรูเ ปนสิ่งชัว่ คราว มีการพัฒนา ไมเปนปรนัย และถูกสรางขึน้ ภายในตัวคนได
ตลอดเวลา ซึ่งมนุษยแตละคนจะสรางความรูดวยวิธีที่แตกตางกันตามพืน้ ฐานความคิดของแตละ
บุคคล เมือ่ มีการรับขอมูล หรือประสบการณใหมๆ กระบวนการสรางสรรคความรูน ีจ้ ะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง อันจะสงผลถึงความเขาใจและการคงความรูนั้น
3.2 หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2540) ไดเสนอแนะในการนําทฤษฎีการสรางความรู ไปใชใน
การเรียนการสอนไววา
1. การสอนของผู ส อน คื อ การอํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู เ รี ย น สามารถ
สรางสรรคความรู ความเขาใจใหเกิดขึ้นดวยตัวผูเรียนเอง
2. การเรี ย นรู เ ป น กระบวนการสรรค ส ร า งความคิ ด รวบยอด ทฤษฎี และ
แบบจําลองขึ้นมาใหม ของแตละบุคคล
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3. ผูสอนชวยผูเรียนสรรคสรางความรู ความเขาใจใหม และความคิดรวบยอดทีย่ ัง
ไมสมบูรณ
4. ผูส อนช วยผู เรีย นตรวจสอบความเขา ใจโดยพิจารณาวา ความคิดรวบยอดที่
เกิดขึน้ ไดประสานกันเปนระเบียบ เปนโครงสรางความรูท ีส่ ามารถนําไปใชในบริบททางสังคมได
เพียงใด
5. ผูสอนชวยผูเรียนสรางแผนผังความคิด โดยใหผูเ รียนนําความรู ความคิดรวบ
ยอดที่สรางขึ้น มาอภิปรายรวมกันเปนกลุม แลวทําแผนผังความคิด
สุมาลี กาญจนชาตรี (2543) ไดสรุปแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสรางความรู สรุปไดดังนี้
1. ใหผูเรียนเปนผูกําหนดหรือมีสวนรวมในการกําหนดสิง่ ทีจ่ ะเรียนและวิธีการ
เรียนของตนเอง
2. ใหผูเรียนเปนผูตัดสินวาตนเองไดเรียนรูอะไร เรียนรูไดอยางไรและจะพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองไดอยางไร
3. ใหผูเรียนนําสิ่งที่เรียนรูแลวไปใชในบริบทอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม
4. ใหผูเรียนไดเรียนรูในบรรยากาศของการเรียนที่มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ใหผูเรียนไดเรียนรูจ ากการปฏิบัติโดยมีอิสระในการคิดและทําสิง่ ตางๆ เกีย่ วกับ
เรื่องที่เรียนดวยตัวเอง
6. ใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนรูนั้นๆ
Zahoric (1995) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสราง
ความรู สรุปไดดังนี้
1. ตรวจสอบความรูเ ดิม ของผูเ รีย นกอนที่จะจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนให
ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ
2. ใหผูเรียนไดรับความรูในลักษณะเปนองครวมกอนที่จะเรียนรูสิ่งยอยๆ
3. ใหผูเรียนไดสํา รวจ ตรวจสอบความรูที่ไดสรางขึน้ ดวยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอื่น
4. ใหผูเรียนไดขยายและตกแตงความรูของตนเองดวยการนําความรูไปใชแกปญหา
ในสถานการณจริง
5. ใหผูเรียนสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูที่นําไปใชในสถานการณตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
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Rheta (1996) ไดกลาวถึงหลักการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรู สรุปไดดังนี้
1. สร า งสถานการณที่เกีย่ วของกับผูเรียน และใหผูเ รียนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียน
2. ส ง เสริ ม การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมอั น นํ า ไปสู ก ารเจรจาต อ รองและ
ประนีประนอมความขัดแยงทางความคิด โดยเนนการปฏิสัมพันธทางวิชาการ
3. กระตุนความมีเหตุผลของผูเรียนโดยเริ่มจากสิ่งที่ผูเรียนรูอยูแลว
Murphy (1997) ไดรวบรวมแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สรางความรู สรุปไดดังนี้
1. กระตุนใหผูเรียนใชมุมมองที่หลากหลายในการนําเสนอของมโนทัศน
2. ให ผู เรี ย นเป นผู กํา หนดเปา หมายและจุด มุง หมายการเรี ย นของตนเอง หรื อ
จุดมุงหมายการเรียนการสอนเกิดจากการเจรจาตอรองระหวางผูเรียนกับผูสอน
3. ใหผูสอนแสดงบทบาทเปนผูชี้แนะ ผูกํากับ ผูฝกฝน ผูอํานวยความสะดวกใน
การเรียน
4. จัดบริบทของการเรียน เชน กิจกรรม เครื่องมือ สภาพแวดลอมและโอกาสที่
สงเสริมวิธีการคิด การกํากับและการรับรูเกี่ยวกับตนเอง
5. ใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการสรางความรูและกํากับการเรียนรูของตนเอง
6. จัดสถานการณของการเรียน สภาพแวดลอม ทักษะ เนือ้ หาและงาน ทีเ่ กีย่ วของ
กับผูเรียนตามสภาพที่เปนจริง
7. ใชขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิเพื่อยืนยันสภาพการณที่เปนจริง
8. สงเสริมการสรางความรูด วยตนเอง ผานการเจรจาตอรองทางสังคมและการ
เรียนรูรวมกัน
9. พิจารณาความรูเ ดิม ความเชือ่ และทัศนคติของผูเรียนประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
10. สงเสริมการแกปญหา ทักษะการคิดระดับสูงและความเขาใจเรือ่ งทีเ่ รียนอยาง
ลึกซึ้ง
11. นําความผิดพลาด ความเชือ่ ทีไ่ มถูกตองของผูเ รียนมาใชใหเปนประโยชนตอ
การเรียนรู
12. สงเสริมใหผูเรียนคนหาความรูอยางอิสระ วางแผนและการดําเนินงานเพือ่ ให
บรรลุเปาหมายการเรียนรูของตนเอง
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13.
ปฏิบัติดวยตนเอง
14.
15.
รวมกับผูอื่น เปนตน
16.
เรียนการสอน

ใหผูเรียนไดเรียนรูงานทีซ่ ับซอน ทักษะและความรูที่จําเปน จากการลงมือ
สงเสริมใหผูเรียนสรางความสัมพันธระหวางมโนทัศนของเรื่องที่เรียน
อํ า นวยความสะดวกในการเรี ย นรู ข องผู เรี ย นโดยใหคํ า แนะนํา ให ทํ า งาน
วัดผลการเรียนรูของผูเ รียนตามสภาพที่เปนจริงในขณะดําเนินกิจกรรมการ

Rugen (1997) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสราง
ความรู สรุปไดวา
1. ใหผูเ รียนมีสวนรวมในกิจกรรมการสืบสวน โดยเลือกปญหาตามความสนใจ
และเกี่ยวของกับ ตนเอง ผูสอนอาจถามคํา ถามเพื่อกระตุนความสนใจและทําใหผูเรีย นมองเห็น
ประเด็นของปญหา
2. วางโครงสรางของการเรียนรูจากมโนทัศนตางๆ ที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหผูเรียน
เห็นความสัมพันธของมโนทัศนเหลานั้นกอนที่จะเรียนรูมโนทัศนเฉพาะ
3. สงเสริมและใหคุณคาตอการแสดงความคิดเห็นของผูเรียน เพื่อใหผูเ รียนแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือแสดงเหตุผลโตแยงความคิดเห็นของผูอื่น
4. ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
5. หาความรูเ ดิมของผูเ รียนกอนที่จะจัดการเรียนการสอนและจัดการเรีย นการ
สอนใหเชื่อมโยงกับความรูเดิม
6. ประเมินการเรีย นรูของผูเรียนในขณะที่มีก ารเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนได
สะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูและกระบวนการเรียนรูของตนเอง
สรุปหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรู ไดดังนี้
1. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน โดยใหผูเรียนนําความรู ความคิดรวบ
ยอดที่สรางขึ้น มาอภิปรายรวมกันเปนกลุม สามารถสรางสรรคความรู ความเขาใจใหเกิดขึน้ ดวยตัว
ผูเรียนเอง
2. ผูเรียนกําหนดเปาหมายการเรียน หรือมีสวนรวมในการกําหนดสิง่ ทีจ่ ะเรียน และให
ผูเ รียนเปนผูต ัดสินวาตนเองไดเรียนรูอ ะไร เรียนรูไดอยางไรและจะพัฒนาการเรียนรูของตนเองได
อยางไร
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3. มีการตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนกอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
4. สงเสริมใหผูเรียนคนหาความรูอยางอิสระ วางแผนและการดําเนินงานเพือ่ ใหบรรลุ
เปาหมายการเรียนรูของตนเอง
5. สงเสริมการแกปญหาและทักษะตางๆ ที่มีอยูในตัวเอง จากการลงมือปฏิบัติ
6. สงเสริมการแกปญหา ทักษะการคิดระดับสูง และความเขาใจเรื่องที่เรียนอยางลึกซึ้ง
7. ลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ
8. นําความผิดพลาดมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนรู
9. นําขอมูลที่ไดศึกษาไปสังเคราะหใหเปนความรู หรือความคิดรวบยอดของตนเอง
10. ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ในขณะที่มีการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนได
สะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูและกระบวนการเรียนรูของตนเอง
3.3 บรรยากาศการเรียนรูต ามทฤษฎีการสรางความรู
จิราภรณ ศิริทวี (2541) กลาววา สภาพหองเรียนทีเ่ ปดโอกาสใหผูเรียนสรางองคความรู
ดังนี้
1. หลักสูตรมองจากองครวมไปหารายละเอียดยอยๆ เนนความคิดรวบยอดหลักๆ
2. กิจกรรมการสอน เนนใหผูเรียนถามคําถามเพื่อเปนแนวทางในการหาขอสรุป
3. กิจกรรมการเรียน เนนใหผูเรียนหาขอมูลและเรียนรูดวยการกระทําหรือดวยสื่อ
ที่จับตองได
4. ผูเรียนถูกคาดหมายใหเปนนักคิดที่สามารถสรางทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได
5. บทบาทของผูสอน คือ ผูจัดการทําใหเกิดความรู
6. ผูสอนตองการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย เพือ่ ใหสามารถคนหา
จุดยืนของความคิดของตนเอง
7. กิจกรรมการสอนและการประเมินผลผสมผสานกับรูปแบบ การประเมินใช
วิธีการทีห่ ลากหลาย เนนการสังเกตพฤติกรรมของผูเ รียนขณะทํางาน และผลงานทีผ่ ูเ รียนสรางขึ้น
และเก็บรวบรวมไวในแฟมสะสมงาน
Brooks and Brooks (1993) กลาวถึง บรรยากาศการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสราง
ความรู ไวดงั นี้
1. การสอนตองเริม่ จากภาพรวมไปยังรายละเอียดยอยๆ โดยควรเนนทีค่ วามคิด
รวบยอด
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2.
3.
4.
5.

ควรยึดแนวทางที่จะใหผูเรียนแสวงหาคําตอบจากคําถาม
ผูเรียนเปรียบเสมือนเปนนักคิด ซึ่งเปนผูคิดคนทฤษฎีดวยตนเอง
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเนนที่แหลงขอมูลและสิ่งที่อยูรอบตัวผูเรียน
ผูส อนมีหนาที่ เปนผูกระตุน สงเสริม และจัดสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมใหกับ

ผูเรียน
6. ผูส อนทําหนาทีค่ นหาความคิดของผูเ รียน เพือ่ ความเขาใจในความคิดรวบยอด
ของผูเรียน
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไมสามารถแยกออกจากการสอนได
ผูสอนควรใชวิธีการสังเกตการทํางานของผูเรียน และการเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดของผูเรียนควรให
ผูเรียนเปนผูเลือกดวยตัวเอง
8. ผูเรียนสวนใหญทํางานเปนกลุม
สรุปไดวา บรรยากาศการเรียนรูตามแนวคิดของ ทฤษฎีการสรางความรู มีลักษณะที่การ
เรียนรูต องเปดโอกาสใหผูเรียนไดสามารถสรางความรูด วยตัวเองอยางเต็มทีแ่ ละจริงจัง โดยเปน
บรรยากาศแหงทางเลือกตามความสนใจของผูเ รียนเอง จึงมีความหลากหลายทางความคิด ตองมี
บรรยากาศที่มีความเปนกันเอง มีความสนิทสนม เปนมิตร มีการใหเกียรติซึง่ กันและกัน ทั้งระหวาง
ผูเ รียนกับผูสอน และผูเ รียนกับผูเรียน เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางทัว่ ถึง ซึง่ จะเปน
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูอยางแทจริง
3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู
นักการศึกษาหลายทานไดเสนอขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู
ดังนี้
ชนาธิป พรกุล (2543) เสนอการจัดกิจกรรมตามทฤษฎีการสรางความรู 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นปฐมนิเทศ ใหผูเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงจูงใจในการเรียน
2. ขั ้น ทํ า ความเข า ใจ ให ผู เ รี ย นทํ า ความเข า ใจกั บ บทเรี ย นโดยใช กิ จ กรรมที ่
หลากหลาย
3. ขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม ใหผูเรียนนําเสนอความคิดใหกระจางสรางแนวคิด
ขึน้ ใหมและประเมินแนวคิด
4. ขั้นนําแนวคิดไปใช ใหผูเรียนนําแนวคิดไปใชในสถานการณตางๆ
5. ขัน้ ทบทวน ใหผูเรียนสะทอนตนเองโดยเปรียบเทียบแนวคิดของตนในตน
บทเรียนและทายบทเรียน
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กรมวิชาการ (2544) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบการสรางความรู 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการปฐมนิเทศ
2. ขั้นกระตุนใหเกิดความคิด
3. ขั้นสรางความรูใหม
4. ขั้นทดลองใชความรูใหม
5. ขั้นทบทวนใชความรูใหม โดยมีผูส อนเปนผูตรวจสอบความรูใ หม และ
ตรวจสอบกันเองระหวางกลุม
พิมพพันธ เดชะคุปต (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการสรางความรู ประกอบดวยขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขั้นนํา เปนขั้นที่ผูเรียนรับรูถึงจุดประสงคการเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน
2. ขั้นทบทวนความรูเดิมหรือประสบการณเดิมเปนขัน้ ทีผ่ ูเ รียนแสดงออกซึง่ ความ
เขาใจเดิม ที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนซึ่งผูเรียนอาจจะมีความรูอยูบางแลวในเรื่องนั้นและอาจเขาใจ
ผิดในบางสิ่ง อาจมีคําถามที่สงสัย ในขัน้ นี้ผูสอนจะรูวาผูเรียนรูอะไรแลวบาง สงสัยเรือ่ งใดบาง และ
มีเรื่องใดอีกที่ผูเรียนตองเรียนรู
3. ขั ้น ปรั บ เปลี ่ย นแนวคิ ด เป น ขั ้น ตอนสํ า คั ญ ของการสร า งความรู ใ หม
ประกอบดวยขัน้ ตอนดังนี้
3.1 ทําความกระจางและแลกเปลีย่ นความคิดจากขอมูลทีไ่ ดจากแหลงตาง
ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ ในการเก็บขอมูล เชน ทดลอง สัมภาษณ สอบถาม สังเกต
3.2 สรางความรูใหมดวยการใชกระบวนการเปนกระบวนการทางปญญา
และกระบวนการทางสังคม
3.3 ประเมินความรูใหม
3.4 นําเสนอความรูที่สราง
4. ขัน้ ทําแบบฝก เปนขัน้ ทีท่ ําใหผูเ รียนจําได เขาใจอยางชัดเจน เพือ่ สามารถทําได
ถาวร
5. เปนขัน้ นําความรูท ีส่ รางรวมทัง้ กระบวนการเรียนรูไ ปใชในสถานการณใหมใน
ชั้นเรียน ในโรงเรียนในชีวิตประจําวันทั่วไป การสรางความรูเปนการสรางความรูดวยผูเรียนเอง
Driver and Bell (1986) ไดกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
การสรางความรูไว ดังนี้
1. ขั้นนํา (Orientation) เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการ
เรียนบทเรียน
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2. ขัน้ ทบทวนความรูเ ดิม (Elicitation of the prior knowledge) เปนขัน้ ทีผ่ ูเ รียน
แสดงออกถึงความรูค วามเขาใจเดิมที่มีอยูเกีย่ วกับเนื้อหาที่จะเรียน วิธีการใหผูเรียนแสดงออก อาจ
ทําไดโดยการอภิปรายกลุม หรือการใหผูเ รียนเขียนเพือ่ แสดงความรูค วามเขาใจที่เขามีอยู ผูเรียนอาจ
เสนอความรูเดิมดวยเทคนิคผังกราฟก ขั้นนี้ทําใหเกิดความขัดแยงทางปญญาหรือเกิดภาวะไมสมดุล
3. ขั้นปรับเปลีย่ นความคิด (Turning restructuring of ideas) นับเปนขั้นตอนที่
สําคัญหรือเปนหัวใจสําคัญตามทฤษฎีการสรางความรู ขั้นนี้ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้
3.1 ทําความกระจางและแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางกันและกัน ผูเ รียนจะเขาใจ
ไดดีขึน้ เมือ่ ไดพิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอื่น
ผูสอนจะมีหนาที่อํานวยความสะดวก เชน กําหนดประเด็นกระตุนใหคิด
3.2 การสร างความคิดใหม จากการอภิป รายและการสาธิต ผูเ รียนจะเห็ น
แนวทางแบบวิธีการทีห่ ลากหลายในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณแลวกําหนดความคิด
ใหม หรือความรูใหม
3.3 ประเมินความคิดใหม โดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซึง้ ผูเรียนควร
หาแนวทางทีด่ ีทีส่ ุดในการทดสอบความคิดหรือความรูใ นขัน้ ตอนนีผ้ ูเ รียนอาจจะรูส ึกไมพึงพอใจ
ความคิดความเขาใจที่เคยมีอยู เนือ่ งจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหมมากกวา
4. ขัน้ นําความคิดไปใช เปนขัน้ ตอนทีผ่ ูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือความรูความ
เขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมในสถานการณตาง ๆ ทัง้ ทีค่ ุน เคยและไมคุน เคย เปนการแสดงวาผูเ รียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย การเรียนรูที่ไมมีการนําความรูไปใชเรียกวา เรียนหนังสือไมใชเรียนรู
5. ขัน้ ทบทวน เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเ รียนจะไดทบทวนวา ความคิด ความเขาใจ
ของเขาไดเปลีย่ นไป โดยการเปรียบเทียบความคิดเมือ่ เริม่ ตนบทเรียนกับความคิดของเขาเมือ่ สิน้ สุด
บทเรี ย น ความรู ท ี ผ่ ู เรี ย นสร า งด วยตนเองนัน้ จะทํา ใหเกิ ดโครงสร า งทางป ญญา ปรากฏในช ว ง
ความจําระยะยาวเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเ รียนสามารถจําไดถาวรและสามารถนําไปใชได
ในสถานการณตาง ๆ เพราะโครงสรางทางปญญาคือกรอบของความหมาย หรือแบบแผนทีบ่ ุคคล
สรางขึน้ ใชเปนเครื่องมือในการตีความหมาย ใหเหตุผลแกปญหา ตลอดจนใชเปนพื้นฐานสําหรับ
การสรางโครงสรางทางปญญาใหม นอกจากนีย้ ังทบทวนเกีย่ วกับความรูส ึกทีเ่ กิดขึน้ ทบทวนวาจะ
นําความรูไปใชไดอยางไร และยังมีเรื่องใดที่ยังสงสัยอยูอีกบาง
จากขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของทฤษฎีการสรางความรูของนักการศึกษาหลายๆ
ทานที่ไดนําเสนอมาสามารถสรุปและสังเคราะหเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสราง
ความรูในตารางที่ 7 ดังนี้
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ตารางที่ 7 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู
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สถานการณใหม

ขั้นทําแบบฝกทักษะ



ขั้นทบทวนความรูเดิม

ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด

สุนทร สุนันทชัย (2540)
สุมาลี กาญจนชาตรี (2543)
ชนาธิป พรกุล (2543)
กรมวิชาการ (2544)
พิมพพันธ เดชะคุปต (2545)
Driver and Bell (1986)

ขั้นนํา

นักการศึกษา

ขั้นนําความรูที่สรางและ

เรียนรูตามทฤษฎี

กระบวนการเรียนรูไปใชใน

ขั้นตอนการจัดการ

ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูต ามทฤษฎีการสรางความรูป ระกอบดวยขัน้ ตอนหลักๆ 5 ขั้น
ดังนี้
1. ขั้นนํา เปนขั้นตอนใหผูเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงจูงใจในการเรียน
2. ขัน้ ทบทวนความรูเ ดิม เปนขัน้ ทีผ่ ูเ รียนไดแสดงความเขาใจเดิมทีม่ ีอยูเ กีย่ วกับเรือ่ งที่
จะเรียน ผูเรียนอาจจะมีความรูอยูบ างแลวแตอาจเขาใจผิดในบางสิง่ หรืออาจมีคําถามทีส่ งสัย และมี
เรื่องใดอีกที่ผูเรียนตองเรียนรู
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด เปนหัวใจสําคัญตามทฤษฎีการสรางความรูท ีจ่ ะใหผูเ รียน
นําเสนอความคิดใหกระจางสรางแนวคิดขึน้ ใหมและประเมินแนวคิด โดยหาขอมูลจากแหลงตางๆ
ดวยตัวเองหรือจากขอมูลที่ผูส อนแนะนํา ทําการเก็บขอมูล มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางกันและ
กันดวยการอภิปรายหรือการสาธิต พิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของ
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ตนเองกับสมาชิกคนอื่น นําขอมูลใหมที่ไดมาสังเคราะห ทดลองหาวิธีทีด่ ีทีส่ ุดของตนเอง แลว
กําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม
4. ขัน้ ทําแบบฝกทักษะ เปนขัน้ ที่ผูเ รียนนําแนวคิดหรือความรูค วามเขาใจทีพ่ ัฒนาขึน้
มาใหมไปฝกฝนใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยางถองแท ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการเรียนรู
5. ขั้นนําความรูที่สรางรวมทั้งกระบวนการเรียนรูไปใชในสถานการณใหม เปนขัน้ ทีใ่ ห
ผูเรียนสะทอนตนเองโดยเปรียบเทียบแนวคิดของตนในตนบทเรียนและทายบทเรียน จากนําความรู
ทีส่ รางรวมทัง้ กระบวนการเรียนรูท ีผ่ ูเ รียนสรางดวยตนเองทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา ปรากฏ
ในชวงความจําระยะยาวซึ่งเปนการเรียนรูอ ยางมีความหมายทําใหผูเรียนสามารถจําไดถาวรและ
สามารถนําไปใชในสถานการณใหมในชั้นเรียน หรือในชีวิตประจําวัน
กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูประกอบดวย
ขั้นตอนหลักๆ 5 ขั้น ไดแก 1) ขัน้ นํา 2) ขัน้ ทบทวนความรูเ ดิม 3) ขัน้ ปรับเปลีย่ นแนวคิด 4) ขั้นทํา
แบบฝกทักษะ 5) ขั้นนําความรูที่สรางรวมทั้งกระบวนการเรียนรูไปใชในสถานการณใหม
ตอนที่ 4 หลักการสอนและการเรียนรูค ณิตศาสตร
4.1 ความสําคัญของคณิตศาสตร
สมทรง ดอนแกวบัว (2528) ไดสรุปความสําคัญของคณิตศาสตรไวดังนี้
1. คณิ ต ศาสตร จ ะทํ า ให ผู เ รี ย นเป น ผู มี เ หตุ ผ ล เพราะว า ในการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร เราตองใชเหตุผลมาพิสูจน โดยใชทฤษฎีมาประกอบการพิสูจนตามขั้นตอน
2. คณิตศาสตรจะทําใหผูเรียนเปนผูทีม่ ีนิสัยละเอีย ดถี่ถวน สุขุมรอบคอบ การ
เรียนคณิตศาสตรจะมีการทํา แบบฝกหัด จะทําใหไดฝกฝนความละเอียดถีถ่ วนและสุขุมรอบคอบ
จากการตองใชเหตุผล
3. คณิตศาสตรจะทําใหผูเรียนเปนผูท ี่มีไหวพริบและปฏิภาณที่ดีขึ้น การทําโจทย
แบบฝกหัดในวิชาคณิตศาสตรจําเปนตองอาศัยเทคนิคตาง ๆ หลายอยางที่จะนํามาพิสูจนหาคําตอบ
4. คณิตศาสตรจะทําใหผูเรียนเปนผูท ี่ตองพูดและเขียน เมือ่ ผูเรียนคณิตศาสตรได
คิด แกปญหาตามขั้นตอน วิธีการทางคณิตศาสตรแลวก็จะไดพูด เขียน เสนอแนะเหตุผลที่ตนไดลอง
ผิดลองถูกจนหาคําตอบได
5. คณิ ต ศาสตร จ ะทํ า ให ผู เ รี ย นเป น ผู ที ่ต อ งฝ ก ใช ร ะบบและวิ ธี ก าร การเรี ย น
คณิตศาสตร เรียนโดยฝกความละเอียด รอบคอบตามระเบียบแบบแผนและวิธีการ ซึง่ เปนระบบ
และวิธีการที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน
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ยุพิน พิพิธกุล (2530) ไดสรุปความสําคัญของคณิตศาสตรไวดังนี้
1. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับการคิดและพิสูจนอยางมีเหตุผลวาสิ่งที่เรา
คิด เปนจริงหรือไม
2. คณิตศาสตรเปนภาษาอยางหนึง่ ทีใ่ ชสัญลักษณทีร่ ัดกุมและสื่อความหมายได
ถูกตอง โดยใชตัวอักษรแสดงความหมายแทนความคิด เปนเครื่องมือที่จะใชฝกทางสมองซึ่งสามารถ
ชวยใหเกิดการกระทําในการคํานวณ การแกปญหา
3. คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีแบบแผน ในการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรนั้นตองคิด
อยูใ นแบบแผน และมีรูปแบบไมวาจะคิดเรื่องใดก็ตาม ทุกขั้นตอนจะตอบไดและจําแนกออกมาให
เห็นจริงได
4. คณิตศาสตรเปนวิชาทีม่ ีโครงสรางทีม่ ีเหตุผลใชอธิบายขอคิดตาง ๆ ทีส่ ําคัญได
เชน สัจพจน คุณสมบัติ กฎ ทําใหเกิดความคิดที่เปนรากฐานในการพิสูจนเรื่องอื่น ๆ ตอไป
5. คณิ ตศาสตร เปนศิล ปะอยางหนึง่ ความงามของคณิตศาสตรคือ มีความเป น
ระเบี ย บและความกลมกลื น นั ก คณิ ต ศาสตร ไ ด พ ยายามแสดงความคิ ด เห็ น ใหม ๆ และแสดง
โครงสรางใหมทางคณิตศาสตรออกมา
อรุณี จันทรศิลา (2536) ไดสรุปความสําคัญทางคณิตศาสตรไววา คณิตศาสตรเปนวิชาที่
สําคัญยิ่ง เปนเรื่องการเรียนรูก ลุม ประสบการณตาง ๆ ในอันที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหถูกตองเสียตั้งแตระดับขั้นพื้นฐาน
จากความสําคัญของคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา คณิตศาสตรเปนทัง้ ศาสตร
และศิลปะ เปนการวิชาที่เกี่ยวกับการคิดที่มีเหตุผลสามารถพิสูจนได เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชฝกการคิด
อยางมีระบบและวิธีการ สามารถสรางสรรคคนใหมีนิสัยละเอียดสุขุมรอบคอบและสามารถนําไปใช
ในชีวติ ประจําวันได
4.2 หลักการสอนคณิตศาสตร
การเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น ผูสอนควรจะตองรูหลักการสอนเพื่อจะชวยใหการ
สอนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นซึง่ นักการศึกษาไดใหหลักการหรือแนวทางในการสอนคณิตศาสตรไว
หลายทรรศนะดังนี้
บุญทัน อยูชมบุญ (2529) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร ดังนี้
1. สอนโดย คือ พรอมในดา นรางกาย อารมณ สติปญญา และพรอมในแงความรู
พื น้ ฐานที จ่ ะมาต อ เนื อ่ งกั บ ความรู ใ หม โดยผู ส อนต อ งมี ก ารทบทวนความรู เ ดิ ม ก อ น เพื อ่ ให
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ประสบการณเดิมกับประสบการณใหมตอเนือ่ งกัน จะชวยใหผูเ รียนเกิดความเขาใจและมองเห็น
ความสัมพันธของสิ่งที่เรียนไดดี
2. การจัดกิ จกรรมการสอนตองใหเหมาะสมกับ วัย ความตองการ ความสนใจ และ
ความสามารถของผูเรียนเพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง
3. ควรคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกตา งระหวา งบุค คล โดยเฉพาะวิช าคณิตศาสตรเปนวิช าที ่
ผูสอนจําเปนตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอื่น ๆ ในแงความสามารถทางสติปญญา
4. ควรเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ใหผูเ รียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม กอน
เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนมีความพรอมตามวัย และความสามารถของแตละคน
5. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีระบบทีจ่ ะตองเรียนไปตามลําดับขัน้ การสอนเพื่อสราง
ความคิด ความเขาใจ ในระยะเริม่ แรกจะตองเปนประสบการณทีง่ าย ๆ ไมซับซอน สิ่งทีไ่ มเกีย่ วของ
และทําใหเกิดความสับสน จะตองไมนําเขามาในกระบวนการเรียนการสอน การสอนจะเปนไป
ตามลําดับขั้นตอนที่วางไว
6. การสอนแต ล ะครั ้ง จะต อ งมี จุ ด ประสงค ที ่แ น น อนว า จั ด กิ จ กรรมเพื ่อ สนอง
จุดประสงคอะไร
7. เวลาที่ใชสอน ควรใชระยะเวลาพอสมควรไมนานจนเกินไป
8. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีการยืดหยุน ใหผูเ รียนไดมีโอกาสเลือกทํา
กิจกรรมไดตามความพอใจ ตามความถนัดของตน และใหอิสระในการทํางานแกผูเ รียน สิง่ สําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การปลูกฝงเจตคติที่ดีแกผูเ รียนในการเรียนคณิตศาสตร ถาเกิดมีขึ้น จะชวยให
ผูเรียนพอใจในการเรียนวิชานี้ เห็นประโยชนและคุณคายอมจะสนใจมากขึ้น
9. การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีการวางแผนรวมกับผูสอน เพราะจะชวยให
ผูสอน เกิดความมั่นใจในการสอน และเปนไปตามความพอใจของผูเรียน
10. การสอนคณิตศาสตรควรใหผูเ รียนมีโอกาสทํางานรวมกันหรือมีสวนรวมเปนการ
คนควา สรุปกฎเกณฑตาง ๆ ดวยตนเองรวมกับเพื่อน ๆ
11. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนานบันเทิงไปพรอมกับการเรียนรูด วย
จึงจะสรางบรรยากาศที่นาติดตามใหแกผูเรียน
12. ผู เรี ย นจะเรี ย นได ดี เมือ่ เริ ่ม เรีย นโดยผู ส อนใช ข องจริ ง อุป กรณ ซึ ่ง เปนรู ป ธรรม
นําไปสูนามธรรม ตามลําดับ จะชวยใหผูเรียนเรียนรูด วยความเขาใจ มิใชจําดังเชนการสอนในอดีตที่
ผานมา ทําใหเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่งายตอการเรียนรู
13. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ผูส อนอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถามเปนเครือ่ งมือใน
การวัดผล จะชวยใหผูสอนทราบขอบกพรองของผูเรียนและการสอนของตน
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14. ไมควรจํากัดวิธีคํานวณหาคําตอบของผูเรียน แตควรแนะนําวิธีคิดที่รวดเร็ว และ
แมนยําภายหลัง
15. ฝกใหผูเรียนรูจักตรวจเช็คคําตอบดวยตัวเอง
สิริพร ทิพยคง (2536) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสรุปไดดังนี้
1. สอนจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม
2. สอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวผูเรียนกอนสอนสิ่งที่อยูไกลตัวผูเรียน
3. สอนจากเรื่องที่งายกอนการสอนเรื่องที่ยาก
4. สอนตรงตามเนื้อหาที่ตองการสอน
5. สอนใหคิดไปตามลําดับขั้นตอนอยางมีเหตุผล
6. สอนดวยอารมณขันทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลิน
7. สอนดวยหลักจิตวิทยา สรางแรงจูงใจ เสริมกําลังใจใหกับผูเรียน
8. สอนโดยการนําไปสัมพันธกับวิชาอื่น
ยุพิน พิพิธกุล (2539) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสรุปไดดังนี้
1. ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก
2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
3. สอนใหสัมพันธความคิด เมื่อผูสอนจะทบทวนเรือ่ งใดก็ควรจะทบทวนใหหมด
รวบรวมเรือ่ งทีเ่ หมือนกันเขาเปนหมวดหมู
4. เปลี่ยนวิธีสอน ไมซ้ําซาก นาเบื่อหนาย ผูส อนควรจะสอนใหสนุกสนานและนาสนใจ
5. ใชความสนใจของผูเรียนเปนจุดเริม่ ตน เปนแรงดลใจที่จะเรียน การสอนจึงมีการ
นําเขาสูบทเรียนเราใจเสียกอน
6. สอนใหผา นประสาทสัมผัส ผูส อนอยา พูดเฉยๆโดยไมใ หเห็นตัวอักษรไมเขีย น
กระดานดําเพราะการพูดลอย ๆ ไมเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร
ผูเรียน : ตาดู หูฟง มือเขียน ปากตอบ
ผูสอน : ตาดู หูฟง มือเขียน ปากถาม
7. ควรคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเดิมทีผ่ ูเรียนมีอยู กิจกรรมใหมควรจะ
ตอเนื่องกับกิจกรรมเดิม
8. เรื่องที่สัมพันธกันก็ควรจะสอนไปพรอม ๆ กัน
9. ใหผูเรียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนแตเนื้อหา
10. ไมควรเปนเรื่องยากเกินไป ผูสอนบางคนชอบใหโจทยยาก ๆ เกินหลักสูตร ซึ่งอาจจะ
ทําใหผูเรียนที่เรียนออนทอถอย
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11. สอนใหผูเรียนสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเอง
12. ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได
13. ผูสอนควรมีอารมณขันเพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ้น
14. ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนและตื่นตัวอยูเสมอ
15. ผูส อนควรหมัน่ แสวงหาความรูเ พิม่ เติมเพือ่ จะนําสิง่ แปลกและใหมมาถายทอดให
ผูเรียน
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรพอสรุปไดดังนี้
1. ใหผูเรียนไดเขาใจในพืน้ ฐานของคณิตศาสตร รูจ ักใชความคิดริเริม่ รูเหตุผล และรูถ ึง
โครงสรางทางคณิตศาสตร
2. การเรียนรู ควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่เปนรูปธรรมใหมากที่สุด
3. ความเขาใจตองมากอนทักษะความชํานาญ
4. ความเขาใจอยางเดียวไมเพียงพอตอการเรียนคณิตศาสตร ผูเ รียนตองมีทักษะความ
ชํานาญเนนการฝกฝนใหเกิดทักษะการสังเกต ความคิดตามลําดับเหตุผลแสดงออกถึงความรูส ึกนึก
คิดอยางมีระบบ ระเบียบ งาย กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายไดมีความละเอียด ถี่ถวน มีความมัน่ ใจ
แมนยํา รวดเร็ว เนนการสอนใหเขาใจเหตุผลโดยใชยุทธวิธีการสอนใหเกิดความคิดสรางสรรค และ
เกิดการประยุกตใชได โดยไมจําเปนตองเรียนรูโดยการจดจําหรือเลียนแบบจากผูสอนเทานั้น ให
ผูเ รียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร รูคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดและเปนเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องอื่น ๆ หรือวิชาอื่นตอไป
จากแนวคิดของนักการศึกษาเกีย่ วกับหลักการสอนคณิตศาสตร สรุปไดวา การสอน
คณิตศาสตร ควรเริ่มสอนจากเรื่องงายไปสูเรื่องยาก ควรเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณ
ใหมเขาดวยกัน สอนโดยใชสื่อที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม เริ่มจากของจริง ไปสูสัญลักษณ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สงเสริมใหผูเ รียนคิดคํานวณและ
แกปญหาดวยตนเอง อยางสม่ําเสมอ ควรมีการใชคําถามชวยกระตุน ใหผูเรียนคิดและคนพบ ให
ผู เ รี ย นคุ นเคยต อการแก ป ญหา ซึ ่ง จะเปน แนวทางให เกิ ดความคิด ริเ ริม่ สรา งสรรค มี ทัก ษะใน
กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร จากการฝกฝนทักษะทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง แลว
สามารถสรุปความคิดรวบยอดดวยตนเองได และตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนในทุก ๆ ดาน
ดวย
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4.3 ทักษะการสอนคณิตศาสตร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530) ใหความหมายของคํา
วา “ทักษะ” หมายถึง ความชํานาญ ความสันทัด ความชัดเจน
สิริพร ทิพยคง (2536) ไดกลาวถึงทักษะการสอนคณิตศาสตรสรุปไดวาการสอนหนังสือ
นับวาเปนงานทีต่ องใชศิลปะ ผูส อนจะตองมีความรูและทักษะตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการสอนเพือ่
ชวยทําใหผูเ รียนมีความรู มีความสนุกสนานในการเรียน ตัง้ ใจเรียน และทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทักษะการสอนที่ผูสอนควรทราบมีดังนี้
1. ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ผูสอนอาจใชการทบทวนความรูที่ผูเรียนไดเรียนไปเมื่อ
ชัว่ โมงที่แลว กอนทีจ่ ะเริม่ สอนบทเรียนใหม ซึง่ ตองใชความรูเ ดิมทีเ่ รียนไป ซึง่ เปนการย้าํ ความรูท ี่
ผูเ รียนไดเรียนไป เพือ่ ผูเรียนจะไดเชือ่ มโยงความรูเ ดิมกับความรูใหม ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนได
รวดเร็วขึ้น การทบทวนอาจจะทําไดโดยการใหผูเรียนตั้งคําถามซึง่ กันและกัน สรุปสิง่ ที่ผูเรียนเรียน
ไปแลวอยางสัน้ ๆ การรองเพลงเกีย่ วกับคณิตศาสตร การอภิปรายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคณิตศาสตรที่
ผูเรียนจะเรียนตอไป นอกจากนี้การนําเขาสูบทเรียนอาจทําไดโดยการเลาประวัตินักคณิตศาสตร
2. ทักษะการใชคําถาม การใชคําถามของผูส อนชวยดึงดูดความสนใจของผูเ รียน เปน
การกระตุนใหผูเ รียนคิดและตอบคําถาม เปนการทบทวนความรูใ นสิง่ ที่ผูเ รียนไดเรียนไปแลว ชวย
ตรวจสอบและประเมินผลความรูความเขาใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
และอาจชวยระงับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไดเพราะขณะที่ผูสอนถามคําถามผูเรียนจะตองตั้งใจฟง
คําถามนั้นเพื่อคิดหาคําตอบ ชวยในการวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียน ลักษณะของคําถามที่ดีมีดังนี้
2.1 คําถามนัน้ สัน้ กะทัดรัด ไดใจความ ใชภาษาทีง่ าย ๆ ชัดเจน ทําใหผูเรียนเขาใจ
ไดดี
2.2 ชวยกระตุนความคิดของผูเรียน เหมาะสมกับอายุความสามารถและความสนใจ
ของผูเรียน
2.3 สอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน เมือ่ ผูเ รียนเรียนอะไรก็ถามสิง่ นัน้ ชือ่
บุคคลในโจทยอาจจะใชชื่อดารานักแสดงหรือนักกีฬาทีม่ ีชื่อเสียงที่ผูเรียนสนใจก็ไดเพือ่ เปนการ
กระตุน ความสนใจของผูเ รียน ในกรณีทีผ่ ูเ รียนไมสามารถตอบคําถามทีผ่ ูส อนถามได ผูสอนอาจ
เปลี่ยนไปถามผูเรียนคนอื่นที่ผูสอนคิดวาสามารถตอบคําถามนั้นได  ผูสอนอยาไปคะยัน้ คะยอผูเ รียน
ทีไ่ มสามารถตอบคําถามครัง้ แรกไดเพราะผูเ รียนอาจเกิดความรูส ึกละอายแลวไมอยากเรียนตอไป
ผูสอนจึงควรเปลี่ยนไปถามคนอื่นกอนแลวจึงกลับมาถามผูเรียนคนเดิมที่ตอบไมไดดวยคําถามใหม
3. ทักษะการจูงใจ การที่ผูสอนทราบเกีย่ วกับแรงจูงใจในตัวผูเ รียน จะทําใหผูส อนทราบ
ถึงความตองการของผูเ รียนในวัยนัน้ สามารถใหกําลังใจผูเ รียนและจัดกิจกรรมเพือ่ ตอบสนองได
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ถูกตองและแรงจูงใจ หมายถึง ตัวกระตุนทีท่ ําใหคนเราแสดงพฤติกรรมตาง ๆ กัน แรงจูงใจมี 2
ลักษณะ คือ แรงจูงใจภายนอก ไดแก ผลการเรียน และแรงจูงใจภายใน ไดแก ความอยากรูอยากเห็น
อยากสํารวจตรวจตรา อยากจัดการ แรงจูงใจที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูเรียนคือแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) ซึง่ เปนแรงจูงใจทีจ่ ะทําสิ่งตาง ๆ ใหไดรับความสําเร็จ เชน การแก
โจทยปญหาเศษสวน การพิสูจนทฤษฎีบทเรขาคณิตเกี่ยวกับ รูป สามเหลี่ยมสองรูปเทา กันทุก
ประการ เปนตน ผูเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ ูงจะเปนคนทีม่ ีความมานะพยายาม อดทน วาง
แผนการทํางานของตนเองและตัง้ ระดับความหวังไวสูงตลอดจนพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ
เพื่อใหงานของตนสําเร็จลุลวงไปได การจัดสภาพการเรียนและการทํางาน รวมทัง้ การใชแบบฝกหัด
ทีเ่ หมาะสมกับ สติปญญาตามความสามารถของผูเ รียน เปนการสรางขวัญและเสริมกําลังใจกับ
ผูเรียนการเสริมกําลังใจมี 2 ชนิด คือ
การเสริมกําลังใจทางบวก หมายถึง สิ่งเราที่ทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ ไดแก
รางวัลคําชมเชย เปนตน
การเสริมกําลังใจทางลบ หมายถึง การนําสิ่งที่ทําใหไมสบายใจตาง ๆ ออกไป ไดแก
การดุดาวากลาว การตําหนิ เปนตน
4. ทักษะการยกตัวอยาง การยกตัวอยางเปนสิง่ สําคัญและจําเปนสําหรับการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนไดมองเห็นวิธีการทําและคิดตามตัวอยางที่ผูสอนแสดงและผูเรียนทํา
ตามตัวอยางนั้น จํานวนตัวอยางที่ผูส อนใหขึ้นอยูกับเนือ้ หา แตการยกตัวอยางจะตองเริ่มจาก
ตัวอยางที่งายไปหาตัวอยางที่ยากและซับซอน
5. ทักษะการใชสือ่ การเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอนเปน วัสดุหรือกิจกรรมที่
ผูสอนนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเ รียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนทีจ่ ะเรียน ผูเ รียนไดมี
โอกาสรวมกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจักเชื่อมโยงจากสิง่ ที่เปนรูปธรรม
ไปหานามธรรม ทําใหเกิดความเขาใจในเรือ่ งทีเ่ รียนอยางชัดเจน แจมแจง เกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน
และเกิดความคิดริเริม่ สรางสรรค สือ่ การเรียนการสอนทีผ่ ูส อนนํามาใชอาจเปน สือ่ สําเร็จหรือสิง่ ที่
ผูส อนประดิษฐขึน้ ใชเอง แตสิง่ ทีผ่ ูส อนนํามาใชจะตองเหมาะสมกับเนื้อหา มีขนาดพอเหมาะที่จะ
นํามาใหผูเรียนดูมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผูเรียน มีความแปลกใหมเหมาะสมกับเวลาที่มี
อยู สําหรับการสอนเนือ้ หานัน้ ๆ และผูสอนจะตองเตรียมตัวในการใชสือ่ กอนการสอน ทดลองใช
สื่อนั้น โดยเรียงลําดับการใชสือ่ แตละอยาง เตรียมคําถามเพือ่ ถามผูเรียน เพื่อใหผูเ รียนไดมีโอกาส
รวมกิจกรรมทั้งในดานการตอบคําถาม และการใชสื่อนั้น
6. ทักษะการสรุปบทเรียน การสรุปบทเรียนเปนกิจกรรมทีค่ วรทําทุกครัง้ หลังจากที่
ผูเ รียนเรียนจบเนือ้ หาในแตละคาบของการเรียนเพือ่ เปนการสรุปเรือ่ งราวและเนือ้ หาที่ผูเ รียนได
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เรียนไปแลว ไดแก ความคิดรวบยอดและหลักการ เปนตน เพือ่ ผูเรียนจะไดนําความรูเหลานีไ้ ปใชใน
การแกปญหาและการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตรระดับสูงที่ตองใชความรูเหลานี้ตอไป
อาภรณ ใจเที่ยง (2537) ไดกลาวถึงผูท ี่มีทักษะการสอนวาเปนผูท ีม่ ีความชํานาญในการ
สอน ซึง่ สามารถดําเนินการสอนไดอยางรวดเร็ว คลองแคลว ราบรืน่ และเรียบรอย ทําใหผูเรียนเกิด
ความกระจางในบทเรียนไดโดยใชเวลาไมมากนัก
สุพิน บุญชูวงศ (2538) ไดกลาวถึงทักษะการสอนสรุปไดวาเปนการฝกฝนความชํานาญ
ในเทคนิคการสอนแตละอยางเพื่อใหผูฝ กเกิดความคลองแคลวและมีความมัน่ ใจ ซึง่ สามารถแกไข
ขอบกพรองของตนเองกอนที่จะไดมีการสอนจริงในชั้นเรียนใหเหมาะสมหรับผูทีจ่ ะเริม่ เปนผูส อน
หรือผูที่เปนผูสอนอยูแลวแตยังขาดความชํานาญในการสอนบางดาน
ยุพิน พิพิธกุล (2539) ไดกลาววาในการสอนคณิตศาสตรนัน้ ผูส อนจะตองหมั่นฝกฝน
ตนเองจนเกิดทักษะ คําวา “ทักษะ” หมายถึง ความชํานาญ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2530) ผูที่มีความชํานาญก็ยอมจะสอนหนังสือไดดี ดังนั้นผูสอนคณิตศาสตรควรจะฝกฝนตนจนเกิด
ความชํานาญ กอนที่จะทําการสอนผูสอนคณิตศาสตรควรมีทักษะดังนี้ คือ ทักษะการนําเขาสู
บทเรียน ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการยกตัวอยาง ทักษะการเลาเรื่อง
ทักษะการใชสื่อการเรียนการสอน ทักษะการคํานวณ ทักษะแรงจูงใจ ทักษะการเสริมกําลังใจ
สรุปไดวา ทักษะการสอนคณิตศาสตร เปนศิลปะทีต่ องมีการฝกฝนเพือ่ ความชํานาญใน
ดานการสอน ผูสอนจะตองมีความรูในเรื่องที่จะสอนอยางถองแท และตองทักษะตาง ๆ ที่จะ
นํ า มาใช ใ นการสอนเพื อ่ ช ว ยทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู  ความเข า ใจในสิ ง่ ที เ่ รี ย น ทั ก ษะการสอน
คณิตศาสตร ประกอบดวย ทักษะการนําเขาสูบ ทเรียน ทักษะการสอนคํานวณ ทักษะการใชคําถาม
ทักษะการจูงใจ ทักษะการยกตัวอยาง ทักษะการใชสือ่ การเรียนการสอน ทักษะการสรุปบทเรียน
และทักษะการเสริมกําลังใจ
4.5 ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
ชัย ศัก ดิ์ ลีลาจรัส กุล (2542) ไดแนะนําใหรูจ ักกระบวนการและขัน้ ตอนตา งๆ ของ
กระบวนการในการเรียนรูคณิตศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 8 ดังนี้
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ตารางที่ 8

แสดงกระบวนการการเรียนรูค ณิตศาสตรและขัน้ ตอนของกระบวนการการเรียนรู
คณิตศาสตร

กระบวนการการเรียนรูคณิตศาสตร
1. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด

2. กระบวนการคณิตศาสตร
2.1. กระบวนการสรางทักษะการคิดคํานวณ

2.2. กระบวนการสรางทักษะ และการ
แกปญหาโจทย

3. กระบวนการแกปญ
 หา

ขั้นตอนของกระบวนการการเรียนรูคณิตศาสตร
1. สังเกต
2. จําแนกความแตกตาง
3. หาลักษณะรวม
4. สรุปลักษณะรวมเปนความคิดรวบยอด
5. ทดสอบและฝกฝนการนําไปใช
1.
2.
3.
4.

ตรวจสอบความคิดรวบยอด
สรุปเปนกฎ
ฝกการใชกฎ
ปรับปรุงแกไข

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

วิเคราะหโจทย
วางแผนขัน้ ตอน
ปฏิบัติตามขั้นตอน
ตรวจสอบคําตอบ
ทําความเขาใจปญหา
วางแผนแกปญ
 หา
ดําเนินการตามแผน
ตรวจสอบกระบวนการและคําตอบ

ปรีชา เนาวเย็นผล (2544) กลาวถึง องคประกอบของความสามารถในการแกปญหา ไว
ดังนี้องคประกอบของความสามารถในการแกปญหา
1.
ความสามารถในการทํา ความเขาใจปญหา ปจจัยสําคัญทีส่ ง ผลโดยตรงตอ
ความสามารถดานนี้ คือ ทักษะการอาน และการฟง เนือ่ งจากผูเ รียนจะรับรูป ญหาไดจากการอาน
และการฟง เมือ่ พบปญหาผูเ รียนจะตองทํา ความเขาใจกับปญหา ซึง่ ตองอาศัยองคความรูเกีย่ วกับ
ศัพท บทนิยาม มโนมติ และขอเท็จจริงตางๆทางคณิตศาสตรทีเ่ กี่ยวของกับปญหา ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพทางสมองของผูเ รียนในการระลึกถึงและความสามารถนํา มาเชือ่ มโยงกับปญหาทีก่ ําลัง
เผชิญอยู ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชวยใหการทําความเขาใจปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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คือ การรูจักเลือกใชกลวิธีมาชวยในการทํา ความเขาใจปญหา เชน การขีดเสนใตขอความสําคัญ การ
แบงวรรคตอน การจดบันทึกเพือ่ แยกแยะประเด็นสําคัญ การเขียนภาพ หรือแผนภูมิ การสราง
แบบจําลอง การยกตัวอยางที่สอดคลองกับปญหา การเขียนปญหาใหมดวยคําพูดตนเอง
2. ทักษะในการแกปญหา เมือ่ ผูเ รียนไดฝกคิดแกปญหาอยูเ สมอ ผูเ รียนมีโอกาสไดพบ
ปญหาตางๆหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะมีโครงสรางของปญหาที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกัน ผูเรียนได
มีประสบการณในการเลือกใชยุทธวิธีตางๆ เพื่อนํา ไปใชไดเหมาะสมกับปญหา เมือ่ เผชิญกับปญหา
ใหมก็จะสามารถนําประสบการณเดิมมาเทียบเคียง พิจารณาวาปญหาใหมนั้นมีโครงสรางคลายกับ
ปญหาที่ตนเองคุนเคยมากอนบางหรือไม ปญหาใหมนั้นสามารถแยกเปนปญหายอยๆ ทีม่ ีโครงสราง
ของปญหาคลายคลึงกับปญหาที่เคยแกมาแลวหรือไม สามารถใชยุทธวิธีใดในการแกปญหาใหมนีไ้ ด
บาง ผูเรียนที่มีทักษะในการแกปญหาจะสามารถวางแผนเพื่อกําหนดยุทธวิธีในการแกปญหาไดอยาง
รวดเร็ว และเหมาะสม
3. ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการใหเหตุผล หลังจากทีผ่ ูเรียน
ทําความเขาใจปญหา และวางแผนในการแกปญหาเรียบรอยแลว ขัน้ ตอนตอไปคือ การลงมือปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว ซึ่งในขั้นตอนนี้ปญหาบางปญหาจะตองใชการคิดคํานวณและในบางปญหาจะตอง
ใชกระบวนการใหเหตุผล การคิดคํานวณนับวาเปนองคประกอบทีส่ ําคัญของการแกปญหา เพราะ
ถึ ง แม วา จะทํ า ความเข า ใจป ญหาอยา งชั ดแจ ง และวางแผนแก ป ญหาไดเ หมาะสมแต เ มื ่อลงมื อ
แกปญหาแลวคิดคํานวณไมถูกตอง การแกปญหานั้นก็ถือไดวาไมประสบความสําเร็จ สําหรับปญหา
ทีต่ องการคําอธิบายใหเหตุผล ผูเ รียนจะตองอาศัยทักษะพืน้ ฐานในการเขียนและการพูด ผูเรียน
จะตองมีความเขาใจในกระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เทาทีจ่ ําเปนและเพียงพอในการ
นําไปใชแกปญหาในแตละระดับชั้น
4. แรงขับ เนือ่ งจากปญหาเปนสถานการณที่แปลกใหม ซึง่ ผูเรียนผูแ กปญหาไมคุน เคย
และไมสามารถหาวิธีการหาคําตอบไดในทันทีทันใด ผูเ รียนจะตองคิดวิเคราะหอยางเต็มทีเ่ พือ่ จะให
ไดคํา ตอบ ผูเ รียนผูแ กปญหาจะตองมีแรงขับทีจ่ ะสรางพลังในการคิด ซึง่ แรงขับนี้เกิดขึ้นจากปจจัย
ตางๆ เชน เจตคติ ความสนใจ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสําเร็จ ตลอดจนความซาบซึง้ ในการ
แกปญหา ซึง่ ปจจัยตางๆเหลานี้จะตองใชระยะเวลายาวนานในการปลูกฝงใหเกิดขึน้ ในผูเรียนโดย
ผานทางกิจกรรมตางๆ ในการเรียนการสอน
5. ความยืดหยุน ผูแกปญหาที่ดีจะตองมีความยืดหยุนในการคิด คือ ไมติดยึดในรูปแบบ
ที่ตนเองคุนเคยแตจะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหมๆอยูเสมอ ความยืดหยุนเปนความสามารถใน
การปรับกระบวนการคิดแกปญหาโดยบูรณาการ ความเขาใจ ทักษะและความสามารถในการ
แกปญ
 หา ตลอดจนแรงขับที่มีอยูเ ชื่อมโยงเขากับสถานการณของปญหาใหม สรางเปนองคความรูที่
สามารถปรับใชเพื่อแกปญหาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6. ความรูพื้นฐาน ปญหาทางคณิตศาสตรมีความเชือ่ มโยงกับความรูพ ื้นฐานทาง
คณิตศาสตรผูแ กปญหาตองมีความรูพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรที่ดีพอ และสามารถนําความรูน ัน้ มา
ใชไดอยางสอดคลองกับสาระของปญหา จึงจะทําใหแกปญหาได
7. ระดับสติปญญา มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาผูเรียนที่มี
ระดับสติปญญาสูงมีความสามารถในการแกปญหาดีกวาผูเรียนที่มีระดับสติปญญาต่ํา
8. การอบรมเลี้ยงดู ผูเรียนทีม่ าจากครอบครัวซึง่ มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
เป ดโอกาสให ผู เรี ย นได แ สดงความคิ ดเห็น คิด และตัด สิน ใจด วยตนเอง มี แ นวโน ม ที่จ ะมี
ความสามารถในการแกปญหาสูงกวาผูเ รียนทีม่ าจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย และ
แบบเขมงวดกวดขัน
9. วิธีสอนของผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนตัวผูเรียนโดยเปดโอกาสให
ผูเรียนคิดอยางเปนอิสระ มีเหตุผล ใหความสําคัญกับความคิดของผูเ รียน ยอมจะสงเสริมใหผูเ รียนมี
ความสามารถในการแกปญหาดีกวากิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่ผูสอนเปนผูบอกใหรู
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545) ไดกลาวถึงการพัฒนา
ทัก ษะและกระบวนการแก ป ญหาไววา การจัดการเรีย นรูใ หผูเ รีย นเกิดทัก ษะและกระบวนการ
แกปญหานับวาเปนเรื่องยากพอสมควรสําหรับผูสอน ผูเรียนสวนใหญจะพัฒนาไดดีในทักษะการคิด
คํานวณ แตเมือ่ พบโจทยปญหามักจะมีปญหาในเรื่องของทักษะการอานทํา ความเขาใจโจทย การ
วิเคราะหโจทย รวมถึงการหารูปแบบ แนวคิดในการแกปญหานัน้ การจัดการเรียนรูเ พือ่ ใหผูเ รียนมี
ทักษะ/กระบวนการแกปญหาได ผูส อนตองใหโอกาสผูเ รียนไดฝกคิดดวยตนเองใหมาก โดยจัด
สถานการณหรือปญหาหรือเกมที่นาสนใจ ทาทายใหอยากคิด เริ่มดวยปญหาที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผูเ รียนแตละคนหรือผูเ รียนแตละกลุม โดยอาจเริม่ ดวยปญหาทีผ่ ูเ รียนสามารถใชความรูทีเ่ รียน
มาแลวมาประยุกตกอน ตอจากนัน้ จึงเพิม่ สถานการณหรือปญหาที่แตกตางจากที่เคยพบมา สําหรับ
ผูเ รียนที่มีความสามารถสูง ผูสอนควรเพิ่มปญหาทีย่ ากซึ่งตองใชความรูท ี่ซับซอน หรือมากกวาที่
กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รให ผู เรี ย นได ฝ ก คิ ด ดว ยในการเริม่ พั ฒนาผู เรี ย นให มีทั ก ษะกระบวนการ
แกปญหา ผูส อนจะตองสรางพืน้ ฐานใหผูเ รียนเกิดความคุน เคยกับกระบวนการแกปญหาซึง่ มีอยู 4
ขั้นตอน แลวจึงฝกทักษะในการแกปญหา กระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอน มีดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา หรือวิเคราะหปญหา ตองอาศัยทักษะทีส่ ําคัญและจําเปน
อีกหลายประการ เชน ทักษะในการอานโจทยปญหา ทักษะการแปลความหมายทางภาษา ซึง่ ผูเรียน
ควรแยกแยะไดวา โจทยกาํ หนดอะไรให และโจทยตองการอะไร หรือพิสูจนขอความใด
ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปญหา เปนขัน้ ตอนทีส่ ําคัญทีส่ ุด ซึง่ ตองอาศัยทักษะในการนํา
ความรู หลักการหรือทฤษฎีทีเ่ รียนรูม าแลว ทักษะในการเลือกใชยุทธวิธีที่เหมาะสม เชน เลือกใช
การเขียนรูป แผนภาพ หรือ ตาราง การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพันธ เปนตน ในบางปญหา
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อาจใชทักษะในการประมาณคา คาดการณ หรือคาดเดาคําตอบมาประกอบดวย ผูส อนจะตองหาวิธี
ฝกวิเคราะหแนวคิดในขั้นนี้ใหมากขึ้น
ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกปญหาตองอาศัยทักษะในการคิดคํานวณ หรือการดําเนินการทาง
คณิตศาสตร ทักษะในการพิสูจน หรือการอธิบายแสดงเหตุผล
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรือมองยอนกลับ ตองอาศัยทักษะในการคํานวณ การประมาณ
คํ า ตอบ การตรวจสอบผลลั พ ธ ที ่หาได โ ดยอาศั ย ความรู สึ ก เชิ ง จํ า นวน ในการพิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับสถานการณหรือปญหาการจัดการเรียนรูทีใ่ ชกระบวนการ
แกปญหาดังกลาวนี้ ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูอยางคอยเปนคอยไป โดยกําหนด
ประเด็นคําถามนําใหคิดและหาคําตอบเปนลําดับเรือ่ ยไปจนผูเ รียนสามารถหาคําตอบไดหลังจากนัน้
ในปญหาตอๆ ไป ผูสอนจึงคอยๆ ลดประเด็นคําถามลงมาจนสุดทายเมื่อเห็นวาผูเ รียนมีทักษะในการ
แกปญหาเพียงพอแลว ก็ไมจําเปนตองใหประเด็นคําถามชี้นําก็ได
สมาคมผู ส อนคณิ ตศาสตรแหงชาติใ นสหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000) ไดกลาวถึง
ความสามารถในการแกปญหาไวสรุปไดดังนี้ การแกปญหาหมายถึงวิธีการหาผลลัพธทีไ่ มรู ซึง่ ใน
การหาผลลัพธ ผูเ รียนตองเขียนสิง่ ทีเ่ ขารู และใชกระบวนการแกปญหา ผูเ รียนจะไดพัฒนาความ
เขาใจใหมๆทางคณิตศาสตรอยูเสมอ การแกปญหาไมใชเปนเพียงเปาหมายของการเรียนคณิตศาสตร
แตหลักที่สําคัญคือการไดลงมือปฏิบัติดวย ผูเ รียนควรมีโอกาสที่จะไดคิดหาวิธีไดจับตองสือ่ และ
แกปญหาที่ซับซอน และผูสอนควรจะใหกําลังใจเพื่อสะทอนตอการคิดของผูเรียน
สรุปไดวา องคประกอบในการแกปญหาคณิตศาสตรประกอบดวยหลายปจจัย ไดแก
1. ทักษะในการคิดคํานวณ และความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร
2. ทั ก ษะการแปลความหมายทางภาษาและความสามารถในการให เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร
3. ทักษะการสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร
4. ทักษะแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร
5. ระดับสติปญญา
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ตอนที่ 5 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักการ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
หลักการไวดงั นี้
1. เปนหลักสูตรทีม่ ีโครงสรางยืดหยุนดานสาระการเรียนรู เวลาเรียน และการจัดการ
เรียนรูโดยเนนการบูรณาการเนื้อหาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความแตกตางของบุคคล และชุมชน
สังคม
2. สงเสริมใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนัก
วาผูเรียนมีความสําคัญ สามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4. สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการ จึงกําหนดจุดหมาย
ดังตอไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
2. มีความรูพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด
และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. มีทักษะการดําเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ไดอยางมี
ความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ความเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู
และบูรณาการความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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กลุมเปาหมาย
โครงสราง

ประชาชนทั่วไปที่ไมไดอยูในระบบโรงเรียน

เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนด
ไวใ หส ถานศึก ษาและภาคีเครือขา ยมีแนวปฏิบัติใ นการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกํา หนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไวดงั นี้
1. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้คือ
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูป ระกอบดวย 5 สาระ ดังนี้
2.1 สาระทักษะการเรียนรู เปนสาระเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง การใชแหลง
เรียนรูก ารจัดการความรู การคิดเปน และการวิจัยอยางงาย
2.2 สาระความรูพื้นฐาน เปนสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3 สาระการประกอบอาชีพ เปนสาระเกี่ยวกับการมองเห็นชองทาง และการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอยางมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพใหมี
ความมั่นคง
2.4 สาระทักษะการดําเนินชีวิต เปนสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ
2.5 สาระการพัฒนาสังคม เปนสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร
การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หนาที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม
4. มาตรฐานการเรียนรู
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
มาตรฐานการเรียนรู ตามสาระการเรียนรูทั้ง 5 สาระ ที่เปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน ดังนี้
4.1 มาตรฐานการเรียนรูก ารศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เปน
มาตรฐานการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบหลักสูตร การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.2 มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ เปนมาตรฐานการเรียนรูใ นแตละสาระการเรียนรู
เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
5. เวลาเรียน
ในแตละระดับใชเวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเวนกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้
ผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอยางนอย 1 ภาคเรียน
6. หนวยกิต
ใชเวลาเรียน 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
ประกอบดวย
1. สาระการเรียนรู 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู ความรูพ ืน้ ฐาน การประกอบอาชีพ
ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม
2. จํานวนหนวยกิตในแตละระดับ ดังนี้
2.1 ระดับประถมศึกษา ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบงเปนวิชาบังคับ 36 หนวยกิต และวิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวา 56 หนวยกิต
แบงเปนวิชาบังคับ 40 หนวยกิต และวิชาเลือกไมนอยกวา 16 หนวยกิต
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 76 หนวยกิต
แบงเปนวิชาบังคับ 44 หนวยกิต และวิชาเลือกไมนอยกวา 32 หนวยกิต
3. ผูเรียนตองทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับละไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
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ตารางที่ 9 แสดง โครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
จํานวนหนวยกิต
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอน
ประถมศึกษา
ที
ตอนตน
ปลาย
สาระการเรียนรู
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
วิชาบังคับ วิชาเลือก
บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก
1
ทักษะการเรียนรู
5
5
5
2
ความรูพื้นฐาน
12
16
20
3 การประกอบอาชีพ
8
8
8
4 ทักษะการดําเนินชีวิต
5
5
5
5
การพัฒนาสังคม
6
6
6
36
12
40
16
44
32
รวม
48 หนวยกิต
56 หนวยกิต
76 หนวยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
100 ชั่วโมง
100 ชั่วโมง
100 ชั่วโมง
หมายเหตุ วิชาเลือกในแตละระดับ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียน เรียนรูจากการทํา
โครงงานจํานวนอยางนอย 3 หนวยกิต
การจัดหลักสูตร
หลักสูตรการศึก ษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 ที่
สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูน ั้น ประกอบดวยสาระการเรียนรู 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู
ความรูพ ืน้ ฐานการประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยโครงสราง
หลักสูตรไดกาํ หนดจํานวนหนวยกิตในแตละระดับ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึง่ ผูเรียนทุกคนตอง
เรียนวิชาบังคับตามที่กําหนด สําหรับวิชาเลือกใหผูเรียนเลือกเรียนได ตามแผนการเรียนรูเปน
รายบุคคล และ/หรือ กลุม โดยเลือกเรียนในสาระการเรียนรูใ ดสาระการเรียนรูห นึง่ หรือหลายสาระ
การเรียนรู ใหครบจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตรในแตละระดับ ตามความตองการของ
ผูเรียน
การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน ผูบ กพรองในดานตาง ๆ ผูมี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือกทีจ่ ัดโดยครอบครัวและองคกรตาง ๆ การจัดการศึกษา
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ดัง กล า ว สถานศึ ก ษาสามารถปรั บ มาตรฐานการเรีย นรูใ นหลัก สูตรการศึก ษานอกระบบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดตามความเหมาะสม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระและมาตรฐานการเรียนรูต ามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวยสาระและมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้
1. สาระทักษะการเรียนรู ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยตนเอง
มาตรฐานที่ 1.2 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการใชแหลงเรียนรู
มาตรฐานที่ 1.3 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการจัดการความรู
มาตรฐานที่ 1.4 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการคิดเปน
มาตรฐานที่ 1.5 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการวิจัยอยางงาย
2. สาระความรูพื้นฐาน ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู ความเขาใจ และทักษะพืน้ ฐานเกีย่ วกับภาษาและการ
สื่อสาร
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สาระการประกอบอาชีพ ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 3.1 มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นชองทาง
และตัดสินใจประกอบอาชีพไดตามความตองการ และศักยภาพของตนเอง
มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู ความเขาใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
มาตรฐานที่ 3.3 มีความรู ความเขาใจ ในการจัดการอาชีพอยางมีคุณธรรม
มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง
4. สาระทักษะการดําเนินชีวิต ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 4.1 มีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4.2 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติทีด่ ีเกีย่ วกับการดูแล สงเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวติ
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ
5. สาระการพัฒนาสังคม ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ดังนี้
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มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต
มาตรฐานที่ 5.2 มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข
มาตรฐานที่ 5.3 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะเพื่อ
ความสงบสุขของสังคม
มาตรฐานที่ 5.4 มีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญของหลักการพัฒนา และ
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม
หมายเหตุ สาระการเรียนรูความรูพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2.1 มีความรูค วามเขาใจทักษะ
พืน้ ฐานเกี ่ย วกั บ ภาษาและการสื อ่ สาร ซึง่ ภาษาในมาตรฐานนี ้หมายถึ ง ภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ
วิธีการจัดการเรียนรู
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
ไดแก
1. การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนกําหนดแผนการเรียนรูของ
ตนเองตามรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนโดยมีครูเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในการศึกษาหาความรู
ดวยตนเองจากภูมิปญญา ผูรู และสื่อตาง ๆ
2. การเรียนรูแบบพบกลุม เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่กําหนดใหผูเรียนมาพบกันโดยมี
ครูเปนผูดําเนินการใหเกิดกระบวนการกลุม เพื่อใหมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรู และหาขอสรุป
รวมกัน
3. การเรียนรูแ บบทางไกล เปนวิธีการจัดการเรียนรูจ ากสือ่ ตาง ๆ โดยทีผ่ ูเ รียนและครู
จะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญ หรือถามีความจําเปนอาจพบกันเปนครั้งคราว
4. การเรียนรูแ บบชั้นเรียน เปนวิธีการจัดการเรียนรูท ี่สถานศึกษากําหนดรายวิชา
เวลาเรียนและสถานที่ ที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูนี้เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีเวลามาเขาชั้นเรียน
5. การเรียนรูตามอัธยาศัย เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไ ดตาม
ความตองการ และความสนใจ จากสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือจากการฝกปฏิบัติตามแหลง
เรียนรูตาง ๆ แลวนําความรูและประสบการณมาเทียบโอนเขาสูห ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6. การเรียนรูจากการทําโครงงาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูท ี่ผูเรียนกําหนดเรือ่ งโดย
สมัครใจตามความสนใจ ความตองการ หรือสภาพปญหา ที่จะนําไปสูการศึกษาคนควา ทดลอง ลง
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มือปฏิบัติจริง และมีการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงงาน โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู และกระตุนเสริมแรงใหเกิดการเรียนรู
7. การเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรูใ น
รูปแบบอื่น ๆไดตามความตองการของผูเรียน
วิธีการจัดการเรียนรูดังกลาวขางตน สถานศึกษาและผูเ รียนรวมกันกําหนดวิธีเรียน
โดยเลือกเรียนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดขึน้ อยูก ับความยากงายของเนือ้ หา และสอดคลองกับ
วิถีชีวิต และการทํางานของผูเรียน โดยขณะเดียวกันสถานศึกษาสามารถจัดใหมีการสอนเสริมไดทุก
วิธีเรียน เพื่อเติมเต็มความรูใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเ รียนมีความสามารถในการเรียนรู ตามปรัชญาพืน้ ฐานของ
การศึกษานอกโรงเรียน “คิดเปน” โดยเนนพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู ประยุกตใชความรูแ ละ
สรางองคความรูสาํ หรับตนเอง และชุมชน สังคม ซึ่งกําหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู ดังนี้
1. กําหนดสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ใหเชือ่ มโยงกับ
ประสบการณและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร โดยผูเรียนทําความเขาใจกับ
สภาพปญหาความตองการนั้น ๆ แลวกําหนดเปาหมายการเรียนรู และวางแผนการเรียนรูของตนเอง
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป
2. แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรูท ีเ่ ชื่อมโยงความรูใ หมกับความรูเ ดิม โดยศึกษา
คนควาหาความรู รวบรวม ขอมูลของตนเอง ชุมชน สังคม และวิชาการ จากสือ่ และแหลงเรียนรูท ี่
หลากหลายมีการสะทอนความคิด ระดมความคิดเห็น อภิปราย วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และสรุป
เปนความรู
3. ปฏิบัติ โดยใหนํา ความรูท ีไ่ ดไ ปประยุก ตใชใ หส อดคลองกับสถานการณ ที ่
เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรม
4. ประเมินผลการเรียนรู โดยใหมีการประเมิน ทบทวนแกไขขอบกพรอง และ
ตรวจสอบผลการเรียนรูใหบรรลุตามเปาหมายการเรียนรูที่วางไว
สื่อการเรียนรู
ในการจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูไ ดดวยตนเอง โดยการใชสือ่ การ
เรียนรูที่หลากหลาย ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สือ่ อิเล็กทรอนิกส สือ่ บุคคล ภูมิปญญา แหลงเรียนรูท ีม่ ีอยูใน
ทองถิ่นชุมชน และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผูเรียน ครู สามารถพัฒนาสือ่ การเรียนรูข ึ้นเอง หรือนําสือ่ ตาง
ๆ ทีม่ ีอยูใกลตัว และขอมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของมาใชในการเรียนรู โดยใชวิจารณญาณในการ

88
เลือกใชสื่อตาง ๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม
เขาใจงาย เปนการกระตุน ใหผูเ รียนรูจ ักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง
และตอเนือ่ งตลอดเวลา
การเทียบโอน
สถานศึ ก ษาต อ งจั ด ให มี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นหรื อ เที ย บโอนความรู แ ละ
ประสบการณของผูเ รียน ใหเปนสวนหนึง่ ของผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาตองจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติการเทียบ
โอนใหสอดคลองกับแนวทางการเทียบโอนที่สํานักงาน กศน. กําหนด
การวัดและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน เปนกระบวนการที่ใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศที่
แสดงถึงการพัฒนา ความกาวหนา ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ รียน และขอมูลที่จะ
เป นประโยชน ตอการส ง เสริ ม ให ผูเ รีย นเกิ ดการพัฒ นาและเรี ย นรู ไ ดเต็ ม ศัก ยภาพ เกิด ทัก ษะ
กระบวนการและคานิยมทีพ่ ึงประสงค ซึ่งสถานศึกษาในฐานะเปนผูร ับผิดชอบการจัดการศึกษา
จะตองจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา เปนการประเมินผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
ต อ งดํ า เนิ น การควบคู ไ ปกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น เพื ่อ ให ท ราบว า ผู เ รี ย นมี
ความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงค อันเปนผล
เนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พียงใด และตองมีการประเมินผลรวม เพือ่ ทราบวาผูเ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูหรือไมอยางไร ดังนัน้ การวัดและประเมินผล
จึงตองใชเครื่องมือ และวิธีการทีห่ ลากหลายใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู และผล
การเรียนรูที่คาดหวัง
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการประเมินสิ่งทีผ่ ูเรียนปฏิบัติ เพื่อ
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลจากการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3. การประเมินคุณธรรม เปนการประเมินสิ่งทีต่ องการปลูกฝงในตัวผูเรียน โดย
ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรูท ัง้ ดานการพัฒนาตน การพัฒนางาน การอยูร วมกันในสังคมอยางมี
ความสุขการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเขารวมกิจกรรม การเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ และกิจกรรมใน
ลักษณะอื่น ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเสริมสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
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4. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สถานศึกษาตองจัดใหผูเ รียน
เขา รับ การประเมินคุ ณภาพการศึ ก ษานอกระบบระดับ ชาติ ในภาคเรีย นสุดทายของทุกระดับ
การศึกษาในสาระการเรียนรู ทีส่ ํานักงาน กศน. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติมีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการเรียนของผูเ รียนสําหรับนําไปใชในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบตอไป การประเมินดังกลาว ไมมีผลตอการไดหรือตกของ
ผูเรียน
การจบหลักสูตร
ผู จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั น้ พื ้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในแตละระดับการศึกษา ตองผานเกณฑการจบหลักสูตร ดังนี้
1. ผานการประเมิน และไดรับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ทั้ง 5 สาระการเรียนรู และไดตามจํานวนหนวยกิตทีก่ าํ หนดตามโครงสรางหลักสูตร
2. ผานกระบวนการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
3. ผานกระบวนการประเมินคุณธรรม
4. เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด สถานศึกษา
ทุกแหงตองใชเอกสารหลักฐานการศึกษาเหมือนกัน เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจที่ตรงกัน
และการสงตอ ไดแก
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน
2. หลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา (ประกาศนียบัตร)
3. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาอืน่ ๆ สถานศึกษาตองพิจารณาจัดทําเพื่อใชประกอบการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามที่
เห็นสมควร เชน แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบริหารหลักสูตร
สถานศึ ก ษาที จ่ ะนํ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ไปใช ควรดําเนินงาน ดังนี้
1. วางแผน สถานศึกษาชีแ้ จง สรางความเขาใจใหบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ และรวมกัน
วางแผนการดําเนินงานโดย สํารวจกลุม เปาหมาย ภาคีเครือขายที่จะรวมจัดการศึกษา วางแผน

90
เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ หลักสูตร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษา และขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. อบรมครู สถานศึกษาจัดใหมีการอบรมครูเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ประชาสัมพันธ สถานศึกษาดําเนินการประชาสัมพันธเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหกับประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบขาวสาร ขอมูลอยางตอเนื่อง โดยใชสื่อที่หลากหลาย
4. ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย ใหสถานศึกษาประสานงาน ชี้แจง ทํา
ความเขาใจกับภาคีเครือขาย เพื่อรวมกันสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. รับสมัครและขึ้นทะเบียนผูเรียน สถานศึกษาและหรือภาคีเครือขาย ดําเนินการรับ
สมั ค รและขึ ้นทะเบี ย นผู เรี ยน ตามหลัก สูตรการศึก ษานอกระบบระดับ การศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
6. แนะแนวการเรียน เมื่อรับสมัครผูเรียนแลว สถานศึกษาจัดใหผูเ รียนไดรับการแนะ
แนวเกี ย่ วกับ กระบวนการเรี ย นรู ต ามหลักสูตรการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
7. เทียบโอน สถานศึกษาจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียน หรือ เทียบโอนความรู
และประสบการณ
8. วางแผนการเรียน สถานศึกษาและผูเรียนรวมกันจัดทําแผนการเรียนใหสอดคลอง
กับศักยภาพ ความตองการ ความจําเปนในการศึกษา และการดําเนินชีวิตของผูเ รียนแตละบุคคล/
กลุมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา ติดตาม และประเมินผูเรียน
9. ลงทะเบียนเรียน สถานศึกษาจัดใหผูเ รียนลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
รายบุคคล/กลุม โดยใหลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชา
10. จัดการเรียนรูตามแผนการเรียน ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรูโ ดยเนน
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการเรียนตามปรัชญาและหลักการการศึกษานอกโรงเรียน
11. วัดและประเมินผลการเรียน ใหสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของ ดําเนินการจัดทําระเบียบ/แนวปฏิบตั ใิ นการวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับแนว
ทางการวัดและประเมินผลที่สํานักงาน กศน. กําหนด
12. จบหลักสูตร การจบหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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สาระความรูพื้นฐานคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต น ของสํ า นั กงานสง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551).
1. มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานที่ 2.2 มีค วามรู ค วามเข า ใจ และทัก ษะพืน้ ฐานเกี ่ย วกับ คณิ ตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เปาหมายการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2.1 วิเคราะหความคิด กระบวนการและเหตุผลคณิตศาสตรเพือ่ นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.2 เห็นความสัมพันธของการคิด กระบวนการและเหตุผลอยางเปนระบบ
ระเบียบ
2.3 ปฏิบัติการคิด กระบวนการและเหตุผลคณิตศาสตรตามขั้นตอนที่ถูกตอง
3. มาตรฐานการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มี ค วามรู  ความเข า ใจเกี ่ย วกั บ จํ า นวนเต็ ม เศษส ว นและทศนิ ย ม เลขยกกํ า ลั ง
อัตราส วนสั ดส วน และร อยละ การวัด ปริม าตรและพื้นที่ผิว คูอันดับ และกราฟ ความสัม พันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและเรขาคณิตสามมิติ สถิติและความนาจะเปน
4. ระดับผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับมัธยมศึกษาตอนตน
4.1 ระบุ หรือยกตัวอยางเกี่ยวกับจํานวนเต็ม เศษสวนและทศนิยม เลขยกกําลัง
อัตราสวน สัดสวน และรอยละ การวัด การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว คูอันดับและกราฟ ความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละเรขาคณิตสามมิติ สถิตแิ ละ ความนาจะเปน
4.2 สามารถคิดคํานวณและแกโจทยปญหาที่ใชในชีวิตประจําวัน
5. รายวิชาบังคับ สาระความรูพื้นฐานคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
5.1 รหัสรายวิชา พค. 21001 รายวิชา คณิตศาสตร1 จํานวนหนวยกิต 2
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คําอธิบายรายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1 สาระความรูพ ืน้ ฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 หนวยกิต (80 ชั่วโมง)
มาตรฐานที่ 2.2 มี ค วามรู ค วามเข า ใจ แล ะทั ก ษะพื ้น ฐานเกี ่ย วกั บ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
จํานวนและการดําเนินการ จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ และศูนย การ
เปรียบเทียบจํานวนเต็ม การบวก ลบ คูณและหารจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวนเต็มและการนําไปใช
เศษสวนและทศนิยม ความหมายของเศษสวนและทศนิยม การเขียน
เศษสวนและทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้าํ เปนเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม การ
บวก ลบ คูณ หาร เศษสวนและทศนิยม โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม
เลขยกกําลัง ความหมายของเลขยกกําลัง การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณ
วิทยาศาสตร การคูณ และการหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม
อัตราสวน สัดสวน และรอยละ อัตราสวน สัดสวน รอยละ การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ
การจัดประสบการณการเรียนรู
จั ดประสบการณหรื อสถานการณ ใ นชี วิตประจํ า วัน ใหผู เรีย นได ศึก ษา
คนควา โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู
ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที ่ไ ด ไ ปใช ใ นการเรี ย นรู สิ ่ง ต า ง ๆ และใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น อย า ง
สร า งสรรค รวมทั ้ง เห็ นคุ ณ ค า และมี เจตคติ ทีด่ ี ตอคณิต ศาสตร สามารถทํ า งานอยา งเป นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล
ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนือ้ หา
และทักษะที่ตองการวัด
5.2 รหัสรายวิชา พค. 21002 รายวิชา คณิตศาสตร2 จํานวนหนวยกิต 2
คําอธิบายรายวิชา พค. 21002 คณิตศาสตร 2 สาระความรูพ ืน้ ฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 หนวยกิต (80 ชั่วโมง)
มาตรฐานที่ 2.2 มี ค วามรู ค วามเข า ใจ แล ะทั ก ษะพื ้น ฐานเกี ่ย วกั บ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
การวัด หนวยความยาว พื้นที่ การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต การแกปญหา
หรือสถานการณในชีวิตประจําวัน โดยใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่และการคาดคะเน
ปริมาตรและพื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก การหา
ปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การเปรียบเทียบหนวยปริมาตร การแกโจทยปญหาเกีย่ วกับพื้นที่
ผิว และปริมาตร
คูอันดับและกราฟ คูอันดับและกราฟ การนําไปใช
ความสัมพันธของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิต
สองมิ ติที เ่ กิ ดจากการคลี ร่ ู ป เรขาคณิตสามมิติ ภาพทีไ่ ดจากการมองทางดา นหนา ดา นขา งหรื อ
ดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
สถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การหาคากลางของขอมูล
การเลือกใชคากลางของขอมูล การอาน การแปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล การใชขอมูล
สารสนเทศ
ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ การหาความนาจะเปนของ
เหตุการณและการนําไปใช
การจัดประสบการณการเรียนรู
จั ดประสบการณหรื อสถานการณ ใ นชี วิตประจํ า วัน ใหผู เรีย นได ศึก ษา
คนควา โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู
ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที ่ไ ด ไ ปใช ใ นการเรี ย นรู สิ ่ง ต า ง ๆ และใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น อย า ง
สร า งสรรค รวมทั ้ง เห็ นคุ ณ ค า และมี เจตคติ ทีด่ ี ตอคณิต ศาสตร สามารถทํ า งานอยา งเป นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล
ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนือ้ หา
และทักษะที่ตองการวัด
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ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 งานวิจัยเกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
งานวิจยั ในประเทศ
กอบกิจ ตัณฑเจริญรัตน (2536) ไดศึกษาเรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรทาง
สุขภาพ เพื่อเสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 4 ขัน้ ตอน ไดแก ขัน้ ตอนที่ 1
การศึกษาขอมูลพืน้ ฐานสําหรับสรางหลักสูตร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูส ูงอายุและ
บุคลากรทางสุขภาพ ขัน้ ตอนที่ 2 นําขอมูลพื้นฐานที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาหลักสูตรจําลอง
ประกอบดวย การสรางโครงรางหลักสูตร การประเมินโครงรางหลักสูตร และการพัฒนาโครงราง
หลักสูตร ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรเปนการประเมินหาประสิทธิภาพของ พบวา หลัก
จากฝ ก อบรมกลุ ม ทดลองมี ค วามรู  ความเข า ใจและการปฏิ บัติต นได ถูก ต องดี ขึน้ กวา กอนการ
ฝกอบรม ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา องคประกอบทีส่ ําคัญของ
หลักสูตรคือ สภาพปญหาและความจําเปน จุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม
เนื อ้ หาวิ ช า กิ จ กรรมและวิ ธี ก ารฝ ก อบรมสื อ่ ประกอบการอบรม การวั ด และประเมิ น ผล มี
รายละเอียดและขั้นตอนครอบคลุมความรูในการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ
อารี แก ว สถิ ต วงศ (2538) ทํ า การศึ ก ษาเรื ่อ ง การนํ า เสนอรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพือ่ เสริมสรางสมรรถภาพการทํางานเปนกลุม ใหแกประชาชนระดับ
หมูบาน ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบทีส่ รางขึน้ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 องคประกอบ
ไดแก จุดประสงค โครงสรางเนื้อหา วิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรม เวลา สถานที่ สือ่ และการ
ประเมินผล 2) ผลการนํารูปแบบไปใชพบวา 2.1) หลังการจัดกิจกรรมแลวประชาชนระดับหมูบ าน
ซึ่งเปนผูเขารวมกิจกรรม ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพการทํางานกลุม ดานตาง ๆ สูง
กว า ก อ นการเข า ร วมกิ จ กรรมอย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที ่ร ะดั บ .05 2.2) ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมมี
ความเห็นวากิจกรรมที่นําเสนอมีความพึงพอใจในระดับมาก
ศิริมา กิตติบัญฑูร (2544) ทําการศึกษาเรือ่ ง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเรือ่ งเพศศึกษา ตามแนวคิดของบอยเออลในสถานฝกอบรมและเยาวชนหญิงบานปราณี ที่มี
อายุ 10 – 15 ป ผลการศึกษาพบวา 1. ผูเ รียนและเจาหนาที่ทีเ่ กี่ยวของมีความตองการจัดโปรแกรม
การศึกษา เรื่องเพศศึกษาอยูในระดับมาก โดยเฉพาะความตองการเรียนรูโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธ
และเอดส 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ ะดับ .05 3. ผลการประเมินผล
จัดโปรแกรมเรือ่ งเพศศึกษาของผูเ รียนหญิง ดานกิจกรรมสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก
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ส ว นด า นความเหมาะสมของเนื ้อ หา การจั ด กิ จ กรรม เวลา สื อ่ การสอน ความเหมาะสมของ
ผูดําเนินการและวิทยากร ในระดับมาก
จตุพร ลือชัย (2545) ทําการศึกษาเรือ่ ง การนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบบูรณา
การเพื่อการปองกันโรคเอดสข องนักศึก ษาการศึกษานอกระบบสายสามัญ ระดั บมัธ ยมศึ กษา
ตอนตนวิธีเรียนแบบทางไกลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบกิจกรรมทีส่ รางขึน้
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ไดแก จุดประสงค เนื้อหา วิธีการและเทคนิคในการจัดกิจกรรม
สื่อ เวลา โดยเนือ้ หาความรู เรื่อง เอดสบูรณาการกับหลักภาษาไทยและสังคมศึกษา โดยใชวิธี
บรรยาย และการประชุมแบบฟอรัม สวนเจตคติตอโรคเอดส บูรณาการกับหลักภาษาไทยและพุทธ
ศาสนา โดยใชวิธีการระดมสมองและการประชุมแบบฟอรัม และทักษะเพือ่ การปองกันโรคเอดส
บูรณาการกับหลักภาษาไทยโดยใชวิธีการระดมสมอง กรณีศึกษาและการแสดงบทบาทสมมติ หลัง
เขารวมกิจกรรม คาเฉลีย่ คะแนนดานความรูส ูงขึ้น คาเฉลีย่ ระดับเจตคติสูงขึน้ คาเฉลี่ยระดับทักษะ
สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2545) ทําการศึกษาเรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเสริมสราง
อุปนิสัย 7 ประการตามแนวคิดของสตีเฟน อาร โควี่ สํา หรับเยาวชนตอนปลาย โดยใชหลักการ
ของนี โ อฮิ ว แมนนิ ส และการจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น ผลการศึ ก ษาพบว า
1. รูปแบบการเสริมสรางอุปนิสัย 7 ประการตามแนวคิดของสตีเฟน อาร โควี่ มีกระบวนการไดแก
1) การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ท างการศึ ก ษา 2) การเลื อ กประสบการณ ก ารเรี ย นรู  3) การจั ด
ประสบการณการเรียนรู ไดแก การสรางบรรยากาศ การเรียนรูทีผ่ อนคลาย การเสริมสรางภาพพจน
ที่ดีตอตนเอง การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง การฝกฝนทั้งรายบุคคลและรายกลุม และการจูงใจเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู 4) การประเมินผลการเรียนรู พบวา ความคิดเห็นตอรูปแบบอยูใ นระดับมาก
ที่สุด 2. ผลการทดลองใชรูปแบบ พบวาเยาวชนกลุมทดลองมีอุปนิสัย 7 ประการหลังการทดสอบ
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอุปนิสัย 7
ประการ หลักการทดลองมากกวารอยละ 80
สารีพันธุ ศุภวรรณ (2545) ไดทําการศึกษาเรือ่ ง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน เพือ่ พัฒนาทักษะการแกปญหาของเด็กเรรอน
กลุมตัวอยางเปนเด็กเรรอนทีม่ ีอายุ 11- 16 ป ที่อาศัยอยูในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บานภูมิ
เวท) ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของโปรแกรมจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบดวย
1. วัตถุประสงคของโปรแกรม 2. กลุม เปาหมาย 3. คุณสมบัติของผูส อน 4. รูปแบบการเรียน 5.
เนื้อหาสาระ 6. กิจกรรมการเรียนรู 7. การวัดและการประเมินผล และ 8. สภาพแวดลอมในการ
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จัดการเรียนการสอน ผลการทดลองโปรแกรมพบวา ความสามารถในการแกปญหาหลังการใช
โปรแกรมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
จรัญญา พรมเกศา (2547) ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการดําเนินกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนสําหรับผูดอยโอกาสตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในดานการจัด
กระบวนการเรียนรู ดานการจัดเนือ้ หาและหลักสูตร ดานการประเมินผลผูเรียน ดานการมีสวนรวม
ขององคกร และดานการจัดแหลงเรียนรูใ นชุมชนประชากรและกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยที่ใชใน
การวิจัยคือ ผูบริหาร 74 คน ครู 110 คน และผูเรียน 132 คน รวม 316 คน ผลการวิจัยพบวา ดานการ
จัดกระบวนการเรียนรูคือ จัดกิจกรรมทีส่ อดคลองกับความถนัดของผูเ รียน จัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จัดกิจกรรมที่ฝกใหผูเ รียนเกิดทักษะกระบวนการคิด
และจัดทําการวิจัยเพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน ดานการจัดเนื้อหาหลักสูตรคือ จัด
เนือ้ หาความรูดานการดํารงชีวิต จัดเนือ้ หาความรูด านทักษะและวิชาชีพ และจัดเนือ้ หาความรูด าน
ความรูทั่วไป ดานการประเมินผลผูเรียนคือ จัดประเมินพัฒนาการของผูเรียน จัดประเมินผูเ รียน
หลากหลายวิธี และจัดประเมินผลผูเ รียนอยางตอเนื่อง ดานการมีสวนรวมของทุกองคกรคือ จัดให
ภาครัฐมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการศึกษา และจัดใหชมุ ชนมีสว นรวมในการดําเนินกิจกรรม
การศึ ก ษา และด า นการจั ดแหล ง เรี ย นรูใ นชุ ม ชนคื อ จั ดแหล ง เรี ย นรูที่หลากหลาย และจั ด
งบประมาณในการจัดตั้งแหลงเรียนรู
ประจวบ แหลมหลัก (2547) ทําการศึกษาเรือ่ ง การพัฒนากระบวนการเรียนรูทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใชแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน ผลการวิจัย พบวา 1. งานตามบทบาทหนาที่ที่ อสม. มองวา
เปนปญหาคือ การคัดกรองและดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง 2. กระบวนการเรียนรูแบงเปน 8
ขัน้ ตอนหลักคือ การเตรียมความพรอม การปฐมนิเทศ การระบุปญหาที่แทจริง การคนหาสาเหตุ
ของปญหา การคนหาและตัดสินทางเลือกในการแกปญหา การจัดทําแผนปฏิบัติ การดําเนินการตาม
แผน และการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 3. ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการแบงออกเปน 3 ดาน
ไดแก ดานผูจัดคือ ผูดําเนินรายการสรุปผลของการดําเนินการไมชัดเจน การมีสวนรวมในกลุม ของผู
อํานวยความสะดวกประจํากลุม อสม. มีพฤติกรรมครอบงําความคิดผูอื่น การติดภารกิจสวนตัว
ระหวางรวมกระบวนการเรียนรู และการใชเวลาเกินกวากําหนด ปญหาดานกิจกรรม คือ แผนการ
ดําเนินการขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของ อสม. และปญหาอื่น ๆ คือ
ขอจํากัดของการสนับสนุนจากเจาหนาที่สถานีอนามัยและองคกรสวนทองถิ่น
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วิยะดา รัตนสุวรรณ (2547) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการคิดไตรตรองของอาจารยพยาบาล โดยดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาความสามารถในการ
คิดไตรตรอง ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย หลักการและเหตุผล แนวคิด
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม วัตถุประสงค หนวยการฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม
สื่อประกอบการอบรม การวัดและประเมินผล ขัน้ ตอนที่ 3 การทดสอบประสิทธิผลของหลักสูตร
เปนการทดลองใช หลั ก สู ตรฝ ก อบรมกับ อาจารยพ ยาบาล ผลการทดลอง พบวา กลุม ทดลองมี
คาเฉลี่ยของนิสัยและความสามารถในการคิดไตรตรองสูง กวา กลุมควบคุมและสูงกวากอนการ
ทดลอง ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม พบวา สามารถแบงไดเปน 4 หนวย ไดแก 1)
การเสริมสรางนิสัยในการคิดไตรตรอง 2) การพัฒนากระบวนการคิดไตรตรองในการประเมินภาวะ
สุ ข ภาพ 3) การพั ฒ นากระบวนการคิ ด ไตร ต รองในการวิ นิ จ ฉั ย การพยาบาล 4) การพั ฒ นา
กระบวนการการคิดไตรตรองในการวางแผนการพยาบาล
งานวิจัยตางประเทศ
Thurstone (2002) ไดทําการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริม
ทักษะชีวิตของเยาวชนในชนบทของรัฐเทนเนสซี และรัฐมิสซูรี จํานวน 114 คน มีวัตถุประสงค
เพือ่ ใหเยาวชนมีพืน้ ฐานทักษะในการจัดการกับตนเอง สามารถเอาตัวรอดได และไมกอใหเกิด
ป ญ หาแก สั ง คม ผลการวิ จั ย พบว า หลั ง จากให ค วามรู แ ก เ ยาวชนเกี ่ย วกั บ การแก ป ญ หาใน
ชีวิตประจําวัน ความภูมิใจในตนเอง และทักษะทางสังคม พบวา เยาวชนที่เขา รวมโปรแกรมมี
คะแนนเกี่ยวกับความรู ความเขาใจและการนําความรูไ ปประยุกตใชหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน สรุป
ไดวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนการจัดกรอบการดําเนินการ หรือขัน้ ตอนการจัด
กิจกรรมการศึกษาใหมีการดําเนินงานหรือมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนแตละประเภทเปนตัวกําหนดการดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน การปฏิบัติและ
การเรียนใหเปนลําดับที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในแต
ละประเภท
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6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
งานวิจยั ในประเทศ
มยุรี สาลีวงศ (2535) ไดศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คณิตศาสตรของผูเ รียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือที่ใชเทคนิค (STAD) กับการเรียนตามคูม ือครู
ของ สสวท. พบวา การเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือทีใ่ ชเทคนิค STAD มีคาเฉลีย่ ของ
คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนจากกิจกรรมตามคูมือครูของ สสวท. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขวัญใจ บุญฤทธิ์ (2535) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรและมีวินัยใน
ตัวเองของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีเ่ รียนโดยใชการเรียนรูแ บบรวมมือแบบ Team Assisted
Individualization (TAI) กับการเรียนตามกิจกรรมในคูมือครูของ สสวท. พบวา การเรียนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือแบบ TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนรูตามกิจกรรม
ในคูมือครูของ สสวท.
เกษม วิจิโน (2535) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรและการใหความ
รวมมือต อกลุ ม ของผูเ รี ยนชั ้นมัธ ยมศึก ษาปที่ 1 ทีไ่ ดรับ การสอนแบบรวมมือแบบ (TGT) กับ
กิ จ กรรมการเรี ย นตามคู มื อ ครู ข อง สสวท. พบว า คะแนนเฉลี ่ย ของผลสั ม ฤทธิ ์ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรของกลุม ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือแบบ TGT สูงกวากลุม ที่ไดรับการสอนตามคูม ือ
ครูของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พิศมัย ศรีอําไพ (2548) ไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ วิชา
คณิตศาสตร เรือ่ งเลขยกกําลัง เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน และเพือ่
ศึกษาเจตคติตอการเรียนรูเรื่องเลขยกกําลัง พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือนั้น
ผูเ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x = 4.48, S.D. = 0.25) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอการ
เรียนรูแบบรวมมือเรื่องเลขยกกําลังของผูเรียนโดยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.88, S.D. = 0.28)
กนกพร ฉันทนารุง ภักดิ์ (2549) ไดศึกษารูปแบบ พัฒนาและนําเสนอการเรียนการสอน
บนเว็บแบบผสมผสาน ดวยการเรียนการสอนแบบรวมมือ ในกลุมการเรียนรูค ณิตศาสตรในชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งพบวา รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 2 สวน คือ
องคประกอบของรูปแบบ ประกอบดวย 9 องคประกอบ และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ประกอบดวย ขั้นตอนกอน ระหวางและหลังการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลใชรูปแบบการจัดการ
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เรียนการสอนทีไ่ ดพัฒนาขึ้น พบวา หลังการเรียนการสอน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมาก
งานวิจยั ตางประเทศ
Slavin (1982) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ไดศึกษาจากงานวิจัย 28 เรื่อง พบวา 1) การเรียนรูแ บบรวมมือทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาอีกสองแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 27 เรื่อง 2) การนําการเรียนรูแ บบรวมมือ
มาใชกับการเรียนรูระดับการทองจํา หรือการคํานวณ ควรใหผูเรียนเปนผูกระทําดวยตนเอง และมี
ระบบการใหรางวัลที่ชัดเจนสําหรับกลุม 3) การนําการเรียนรูแบบรวมมือมาใชกับการเรียนรู
ระดับสูง เชน การวิเคราะหปญหา การใชวิจารณญาณ ควรใหผูเรียนเปนผูกระทําดวยตนเอง และให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4) การเรียนรูแบบรวมมือ ทําใหผูเรียนตางเชือ้ ชาติมีความเขาใจ
กันมากขึ้น และทําใหผูเรียนมีสัมพันธภาพกันในดานบวก แลวยังชวยเพิ่มความภาคภูมิใจใหผูเรียน
Parker (1984) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือ พบวา เปนกิจกรรมทีส่ ามารถใช
พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ระดั บ สู ง และการแก ป ญ หา ช ว ยลดความวิ ตกกั ง วลของผู เ รี ย น ทํ า ให เ กิ ด
บรรยากาศที่ผูเรียนรูสึกปลอดภัยเมื่อทําผิด และสามารถทําใหเกิดการเรียนรูจากขอผิดพลาดดวย
Adams and Hamm (1990) ไดศึกษาผลทีเ่ กิดจากการใชการเรียนรูแบบรวมมือในชั้น
เรียน พบวา การเรียนรูแบบรวมมือมีผลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแตในดานการพัฒนา
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชคําศัพท การพัฒนาพฤติกรรมการคิด คํานวณ การแกปญหา การพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคล ทําใหผูเรียนเปนผูมีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีความเปนมิตรที่ดีตอกัน ระหวางผูที่มี
พืน้ ฐานการเรียน และความสามารถที่แตกตางกัน ตลอดจนถึงการพัฒนาเจตคติตอการเรียน ตอ
โรงเรียน ทําใหเกิดการยอมรับกันในกลุม และยอมรับนับถือตนเอง
Slavin (1990) ไดศึกษาผลทีเ่ กิดจากการใชการเรียนรูแบบรวมมือในการเรียนการสอน
พบวา การเรียนรูแบบรวมมือชวยเพิม่ ความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดการเชือ่ มโยงประสบการณใน
การเรียนรูกับกิจกรรมอืน่ และกับเรื่องอื่นๆ ใชเวลาในการทํางาน ติดตามการเรียน และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
Duren and Cherington (1992) ไดศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหา โดยทําการวิจัยกับผูเ รียนเกรด 7 และเกรด 8 จํานวน 126 คน ในวิชา pre – algebra ไดแบง
ผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม ทีใ่ ชการแกปญหาโดยใชการเรียนรูแ บบรวมมือที่ใชเทคนิค 4 คน
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และกลุมที่ใชการแกปญหาแบบรายบุคคล พบวา กลุมที่ใชการเรียนรูแบบรวมมือสามารถจดจําและ
ประยุกตใชยุทธวิธีการแกปญหาไดดีกวากลุมที่ใชการแกปญหาแบบรายบุคคล
Nichols (1994) ไดศึกษาประสิทธิภาพของโครงสรางของการเรียนรูแบบรวมมือที่ใช
เทคนิค Slavin Student Teams Achievement Division (STAD) กับผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เรียนเรขาคณิตจํานวน 81 คน สุมเขากลุม การเรียนรูแบบรวมมือ และสอนตามปกติโดยการบรรยาย
ศึกษา 5 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การมุง เปาหมาย (Goal orientation) ประสิทธิภาพใน
ตนเอง (Self - efficacy) การเห็นคุณคาของการเรียนรูจ ากงานและการใชยุทธวิธีทางการคิด
ผลการวิจัยพบวา กลุม ที่ใชการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมทีส่ อนตามปกติโดยการ
บรรยาย และตัวแปรอืน่ ก็มีผลที่ดีกวา โดยเฉพาะการใชยุทธวิธีทางการคิด สามารถใชกระบวนการ
คิดที่ลึกซึ้งกวา
Marie (1996) ไดศึกษาผลของความแตกตางระหวางบุคคลการเรียนรูเรียนคนพบ และเม
ตาคอกนิชั่นทีม่ ีตอการเรียนรูและการปรับเปลีย่ นการถายโยงผลการศึกษาพบวา ความแตกตา ง
ระหวางบุคคลในดานความอดทน และความชํานาญมีอิทธิพลตอการเรียนรู และ การถายโยงการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูแบบคนพบและการเรียนการสอนเมตาคอกนิทีฟ มีอิทธิพลตอความรูทาง
ภาษาและการปรับเปลี่ยนการถายโยง
Henry (1997) ไดศึกษาการเรียนรูเ ปนกลุมและผลผลิตของการเรียนรูเ ปนกลุม ผลของ
การศึกษานี้แสดงคาสหสัมพันธที่ไมสูงระหวางการเรียนรูเปนกลุม และความแตกตางของผลผลิต
ผลเหลานี้อาจมาจากปจจัยที่แตกตางกันมากมาย การเรียนรูสวนใหญถูกแบงปนภายในกลุมหรือขาม
หมูคณะอยางไมเปนทางการ กลไกการถายโยงทําใหการเผยแพรความรูขามหมูคณะมีประสิทธิภาพ
Chen (2005) ไดศึกษาเรือ่ งผลการเรียนรูแ บบรวมมือในการจูงใจเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาทีส่ องของนักเรียนไตหวันเกีย่ วกับภาษาอังกฤษดานความสามารถในการฟง การอานและการ
พูด ผลการวิจัยพบวากลุมที่มีการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาเพราะมีแรงจูงใจ
และสิ่งกระตุนในการเรียนรูรวมกันเปนกลุม
Symons and Gill et al (2008) ไดศึกษาเรือ่ งการพัฒนาการเรียนรูแ บบรวมมือกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ใหผูเ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพิ่มขึ้น ผูเรียนมี
สวนรวมทางสังคม และเพิม่ แรงจูงใจทางการเรียน โดยใชการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิคทีมแขงขัน
(T-G-T) กลุมทดลองไดแกนักเรียนรายวิชาชีววิทยาจํานวน 80 คน โดยกลุมที่ 1 ผูเรียนจะเรียนโดยใช
กลยุทธ T-G-T และ กลุมที่ 2 ใชเทคนิคการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของผูเรียนที่ใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคทีมแขงขันสูงกวาผูเ รียนทีเ่ รียนดวยการเรียนแบบปกติ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สรุป งานวิจัยสวนใหญทั้งในประเทศและตางประเทศ จะนํารูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือเมือ่ นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ทัง้ ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาการเรียนการสอนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ พัฒนาศักยภาพในการเรียนใหเพิ่มขึ้น รวมถึงการทําใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
6.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการสรางความรู
งานวิจยั ในประเทศ
ไพจิตร สดวกการ (2538) ไดศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตรตามทฤษฎีการสราง
ความรูทีม่ ีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการถายโยงการเรียนรู
ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเปนผูเรียนเปนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 145 คน แบงเปนกลุมทดลอง 75 คน กลุมควบคุม 70 คน ในการวิจัยนี้ ผูว ิจัยไดสราง
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตรขึ้น ตามแนวทฤษฎีการสรางความรูโดยแบงการสอนเปน 3 ขั้นคือ ขั้น
สรางความขัดแยงทางปญญา ขัน้ ดําเนินกิจกรรมไตรตรอง ขัน้ สรุป ผลการสรางโครงสรางใหมทาง
ปญญา และไดขอคนพบสําคัญวา
1. ผลสั ม ฤทธิ ์ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นที ่มี ค วามสามารถทางการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรปานกลาง ทีส่ อนดวยกระบวนการสอนคณิตศาสตรตามทฤษฎีการสรางความรูสูงกวา
ผูเรียนที่สอนตามปกติ
2. ขนาดของความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนที่สอนดวย
กระบวนการสอนคณิตศาสตรตามทฤษฎีการสรางความรูกับการสอนตามปกติ ในกลุมผูเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรปานกลางและต่ํา ใหญกวาขนาดของความแตกตาง
ระหว า งผลสั ม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นในกลุ ม ผู เ รี ย นที ่มี ร ะดั บ ที ่มี ค วามสามารถทางการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรสูง
3. ในเรือ่ งความคงทนของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผูเรียนกลุมทีม่ ีระดับผลการ
เรียนสูงและปานกลางทีส่ อนดวยกระบวนการสอนที่สรางขึน้ และทีส่ อนดวยกระบวนการสอน
ตามปกติมีความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน
4. ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูของผูเรียนกลุมทีม่ ีระดับความสามารถ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูง ปานกลางและต่ํา ที่สอนดวยกระบวนการทีส่ รางขึน้ มีสูงกวา
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ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูข องผูเรียนทีม่ ีความสามารถทางการเรียนรูร ะดับเดียวกันที่
สอนตามวิธีปกติ
สาคร ธรรมศักดิ์ (2541) ไดศึกษาผลการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรูแ บบ
รวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาสิง่ แวดลอมของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสิง่ แวดลอมของผูเรียนกลุมควบคุมที่
สอนตามคูม ือครู กับกลุม ทดลองทีส่ อนตามแนวทฤษฎีการสรางความรูแ บบรวมมือแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ ะดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสิ่งแวดลอมของ
ผูเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
2. ความสามารถในการคิดแกปญหาสิง่ แวดลอมของผูเรียนกลุมควบคุมที่สอนตาม
คูมือครู กับกลุมทดลองที่สอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรูแบบรวมมือแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ประวีณา นิลนวล (2541) ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมปที่ 1 จํานวน 2 หองๆ ละ 29
คน โดยกลุม ควบคุมไดรับการสอนตามคูม ือครูคณิตศาสตร ซึง่ จัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุม ทดลองไดรับการสอนดวยรูปแบบการสอนตามกรอบทฤษฎี
การสรางความรู ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบทฤษฎีการสรา งความรูมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร ความคงทนของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร และ
แรงจูงใจตอเนื่องทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือ
สุมาลี กาญจนชาตรี (2543) ไดพัฒนาเกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริม
คุณลักษณะของผูเรีย นระดับประถมศึก ษาในการสรางความรูตามทฤษฎีการสรางความรูพ บว า
คุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษาในการสร า งความรู ต ามทฤษฎี ก ารสร า งความรู 
ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ ความสามารถในการกํากับตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะใน
การสืบสวน สวนกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของผูเรียนในระดับประถมศึกษา
ในการสรางความรูตามทฤษฎีการสรางความรูประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ เกิดความขัดแยงทาง
ปญญา การแสวงหาคําตอบ การตรวจสอบความเขาใจ และการใชความรูที่เรียนมา
ปยนุช รัตนวรรณี (2544) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินการเรียนรูว ิชาคณิตศาสตร ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีส่ อนโดยใชรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู ที่ดัดแปลง
จากขั ้น ตอนการสอนของไพจิ ต ร สดวกการ และนํ า รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action
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Research) พบว า การสอนตามทฤษฎีก ารสรา งความรู ทํา ใหเกิดพฤติก รรมที่พึงประสงคและ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยผูเรียนไดใชความรูห รือประสบการณเดิม การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครู
และแหลงความรู มีการใชเหตุผล ใชกระบวนการกลุมเพื่อแกปญหา รูจักยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ ื่น รูจ ักคนหาจุดเดน จุดดอยในการแกปญหา ตรวจสอบความถูกตองและสามารถชวยกัน
แกปญหาในกลุม สามารถสรุปมโนมติ หลักการเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูความเขาใจไปใชใน
การแกปญหาหรือสถานการณใหมได และจากการประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรที่สอนโดยโดย
ใช รู ป แบบการสอนตามทฤษฎี ก ารสร า งความรู  พบว า ช ว ยให ผู เ รี ย นส ว นใหญ มี ก ารพั ฒ นา
ความกาวหนาในดานความเขาใจปญหา ทักษะการคิดคํานวณ แนวทางในการแกปญหา และการใช
เหตุผลทางคณิตศาสตร อยูในระดับดี (คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49) จนถึง ระดับดีมาก (คะแนนเฉลีย่
3.50 – 4.00) ผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 77.93 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 60 และมีผูเรียนผานเกณฑ
ดังกลาวคิดเปนรอยละ 96.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑจํานวนผูเรียนที่กําหนดไวรอยละ 80
สัณหสุดา พลธรรม (2546) ไดศึกษาผลของการใชมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีการ
สรางความรู โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รูปแบบการทําความเขาใจของผูเรียน และ
ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีการสรางความรู กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต เรือ่ ง จักรวาลและอวกาศ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยมัลติมีเดียที่พัฒนา
ตามแนวทฤษฎีการสรางความรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. รูปแบบการทํา ความเขาใจในการเรียน พบลักษณะ 4 แบบ โดยแตละแบบจะมี
ลักษณะรวมและตางกันกลาวคือ ผูเรียนเริ่มเผชิญปญหาและทํา การปรึกษาหารือรวมกัน เมื่อ
แกปญหาไมได ในรูปแบบที่ 1 ไดขอคําแนะนําจากผูช วย (Coaching) พบแนวทางการแกปญหาแลว
ตอบคําถาม รูปแบบที่ 2 ไดขอคําแนะนําจากผูชวย แตยังไมพบแนวทางการแกปญหา เขาไปใน
ธนาคารขอมูล (DATA BANK) วิเคราะห อภิปราย และสรุปการแกปญหา แลวตอบคําถาม สวน
รูปแบบที่ 3 ไดขอคําแนะนํา จากผูชวย แตยังไมพบแนวทางการแกปญหา อภิปราย และสรุปหาแนว
ทางการแกปญหาแตยังไมชัดเจน ปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญที่อยูในฐานใหความชวยเหลือ แลวจึงสรุปการ
แกปญหาและตอบคําถาม และรูปแบบที่ 4 ไดขอคําแนะนําจากผูช วย แตยังไมพบแนวทางการ
แกปญหาเขาไปในธนาคารขอมูล วิเคราะห อภิปราย และสรุปหาแนวทางการแกปญหา แตยังไม
ชัดเจน เขาไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญทีอ่ ยูใ นฐานใหความชวยเหลือ แลวจึงสรุปการแกปญหาและตอบ
คําถาม
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3. การศึกษาความคิดเห็นของผูเ รียน พบวามีความคิดเห็นตอการเรียนดวยมัลติมีเดียที่
พัฒนาตามแนวทฤษฎีการสรางความรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรือ่ ง จักรวาลและอวกาศ ที่
สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด คือ มัลติมีเดียชวยเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิต
จริงของผูเ รียน และสงเสริมใหเรียนรูไ ดดวยตนเองมีอิสระในการเรียนเลือกคนควาตามความสนใจ
ผูเรียนมีสว นรวมในการแกปญ
 หา และไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
งานวิจยั ตางประเทศ
Wood, Cobb และ Yackle (1991) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงความเชือ่ ของผูสอน
ที ส่ อนแบบแก ป ญ หาตามรู ป แบบทฤษฎี ก ารสร า งความรู โ ดยศึ ก ษาผู ส อนที่ ส อนระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 เปนเวลา 1 ป ใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแกปญหาตามรูปแบบทฤษฎีการ
สรางความรูโดยมีขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม คือ ใหผูเรียนไดใชวิธีที่หลากหลายในการแกปญหาดวย
ตนเอง โดยใหผูเ รียนทํางานรวมกันเปนคู ไดชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
และใหผูเรียนไดตรวจสอบความเขาใจและหาขอสรุปในการแกปญหาโดยอภิปรายรวมกับผูเ รียนทัง้
ชัน้ ผลการวิจัยพบวา ผูสอนที่สอนแบบแกปญหาตามรูปแบบทฤษฎีการสรางความรูเปลีย่ นความ
เชือ่ จากเดิ ม คื อ ในด า นเนื อ้ หา เปลีย่ นจากการเนนความสํา คัญของกฎ และกระบวนการมาให
ความสําคัญกับกิจกรรมที่มีความหมาย ในดานการเรียนรู เปลี่ยนจากการเรียนรูโดยรับความรูท ี่ผูอืน่
ถายทอดให มาเปนการเรียนรูจ ากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ในดานผูสอน เปลี่ยนจากการเปนผู
ถายทอดความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน
Butcher (1996) ไดศึกษาเรือ่ ง พิธีกรรมทางศาสนาและกิจวัตรประจําวันในหองเรียน
ตามทฤษฎีการสรางความรู : กรณีศึกษาการยึดตนเองเปนศูนยกลาง พบวา 1) แนวทฤษฎีการสราง
ความรูม ีอิทธิพลตอพิธีกรรมทางศาสนาและกิจวัตรประจําวัน 2) ผูป กครองและพอ แม มีอิทธิพล
ตอพิธีกรรมทางศาสนาและกิจวัตรประจําวัน 3) ผลตอการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและกิจวัตร
ประจําวันมาจากทฤษฎีการสรางความรู การฝกหัดพัฒนาการที่เหมาะสมและทฤษฎีวิกฤตมีอิทธิพล
ตอพิธีกรรมทางศาสนาและกิจวัตรประจําวัน มีความพยายามในการรวมมือกันของเด็กและครู และ
มีพัฒนาการทางกิริยาทาทางที่เพิ่มขึ้น
Forsberg (1996) ไดศึกษาเรื่อง การเปนครูตามทฤษฎีการสรางความรู เพือ่ ศึกษาเรือ่ งการ
เปลีย่ นแปลงการสอนแบบดัง่ เดิมในการจัดการศึกษาปฐมวัยเปนความรูท ีไ่ ดจากความเชือ่ ในทฤษฎี
การสรางความรู ดังนี้ 1) เปลีย่ นจากการสอนของครูเปนการสอนของเด็กโดยตรง เพือ่ สนับสนุน
ความเปนตัวของตัวเองของเด็ก 2) เปลีย่ นการคาดการณเปนการชี้ใหเห็นความจริง
3) บูรณา
การหลักสูตรในการสอนระหวางความสัมพันธของการสอนแบบโครงการ 4) ประเมินผลจาก
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บริบทของการมีปฏิสัมพันธระหวางครู เด็ก ผูปกครอง และบุคคลอืน่ มีการอภิปรายถึงหัวขอตางๆ
เพราะเปนธรรมชาติของหองเรียนแบบทฤษฎีการสรางความรู
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตามทฤษฎีการสรางความรู สรุปไดวา การสอนตามทฤษฎีการ
สรางความรูชวยใหผูเ รียนสวนใหญมีการพัฒนาความกาวหนาในดานความเขาใจปญหา ทักษะการ
คิดคํานวณ แนวทางในการแกปญหา การใชเหตุผลทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ดีกวาการเรียนการสอนตามปกติ
6.4 งานวิจยั เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานวิจยั ในประเทศ
อดุลย เขียวออน (2526) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความถนัดทางการเรียนนามธรรม ความถนัด
ทางการเรี ย นมิ ติ สั ม พั น ธ ประสบการณ ใ นการสอนของครู ประเภทความรู เ ดิ ม ของนั ก ศึ ก ษา
อัตราสวนของนักศึกษาตอหอง และอายุของนักศึกษา มีผลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ
ศรีเชาวน วิหกโต (2526) ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะดานสื่อในการเรียนการ
สอน และสถานภาพของผูเ รียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผูใ หญแบบเบ็ดเสร็จระดับ
3 – 4 ทางวิทยุ และไปรษณีย พบวา ตัวแปรดานสื่อในการเรียนการสอน และสถานภาพของผูเรียนมี
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังพบอีกวา ตัวแปรทีเ่ ปนตัวทํานายผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ 1) สถานภาพสมรสของนักศึกษา 2) คะแนนผลการ
เรียนในชัน้ ประถมปที่ 4 3) สถานะทางครอบครัว 4) รายไดของนักศึกษา 5) ความถี่ในการอาน
คูมือของนักศึกษา
ชนะ เพชรแกว (2536) ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร 3 ตามหลักสูตร
การศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จระดับ 3 – 4 ของกลุม ทีผ่ านกระบวนการสอนทางโรงเรียนผูใ หญ
ประเภทชัน้ เรียน กับกลุมทีศ่ ึกษาทางวิทยุและไปรษณีย พบวา นักศึกษาผูใหญ ที่ผานกระบวนการ
สอนทางโรงเรียนผูใหญประเภทชั้นเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวากลุมทีศ่ ึกษาทางวิทยุและ
ไปรษณีย
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ศิรพร เลิศนุวัฒน (2538) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํานายผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษานอก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิธีเรียนดวยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
1. ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษานอก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิธีเรียนดวยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มี 4 ปจจัย คือ 1) การเตรียมตัวสอบโดยการกวดวิชา 2) การจบการศึกษาสูงสุดชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนมาเรียนนอกระบบโรงเรียน 3) จํานวนปที่เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 และ 4) สื่อแบบเรียนที่ใชในการเตรียมตัวสอบโดยการทําขอสอบเกา
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 2 ปจจัย คือ 1) ระยะเวลา
ที่ใชในการเตรียมตัวสอบ และ 2) ระยะเวลาที่ใชในการอานหนังสือทบทวนตอวัน
3. ปจจัยที่สามารถทํานายผลสัมฤทธิท์ างการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 5 ปจจัย
คือ 1) การเตรียมตัวสอบโดยการกวดวิชา 2) ระยะเวลาที่ใชในการเตรียมตัวสอบ 3) จํานวนปที่
เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 4) ระยะเวลาที่ใชในการอานหนังสือทบทวนตอวัน 5) การ
จบการศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จักรินทร พริ้งทองฟู (2546) ไดศึก ษาปจจัย ทีส่ งผลตอปญหาการเรีย นของผูเ รีย นชั้น
มัธยมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน สายสามัญ พบวา ปจจัยที่สงผลตอปญหาการ
เรีย น ไดแก บรรยากาศการเรีย นการสอน สัม พันธภาพระหวางผูเรียนและผูส อน สัมพั นธภาพ
ระหวางผูเรียนและผูเรียน และทัศนคติตอการเรียน
เพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) ไดศึกษาตัวแปรทีส่ งผลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุมหมวด
วิชาพื้นฐานของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร พบวาเปนชาย 43.2 % เปนหญิง 56.8 % อายุในชวง 15-25 ป 73.7 % อายุ
ในชวง 26-35 ป 20.7 % อายุ 36 ป ขึน้ ไป 5.6 % สถานภาพโสด 82 % สมรส 16.3 % หมายหรือ
หยาราง 1.7 % ในตัวแปรอาชีพ ประกอบดวย เปนผูไมมีงาน 19.3 % รับจางทัว่ ไป หรือ รับจาง
แรงงาน 42.2 % รับจางในสถานประกอบการธุรกิจเอกชน12.2 % ประกอบธุรกิจสวนตัว 18.0 %
รับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 3.4 % ประกอบอาชีพอืน่ ๆ 4.9 % สวนตัวแปรรายได ประกอบดวย
รายไดนอยกวา 5,000 บาท 42.9 % รายได 5,000 – 7,000 บาท 34.9 %รายได 7,001 – 9,000 บาท
15.6 % รายได 9,001 – 11,000 บาท 5.1 % และรายไดมากกวา 11,000 บาท 1.5 %
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน สรุปไดวา องคประกอบ ทีเ่ กี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผูใหญ ไดแก ความถนัดทางการเรียน สภาพแวดลอมภายใน
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หองเรียน ความถนัดทางการเรียนนามธรรม ความถนัดทางการเรียนมิติสัมพันธ ประสบการณใน
การสอนของครู ประเภทความรูเดิมของนักศึก ษา อัตราสวนของนักศึก ษาตอหอง และอายุของ
นักศึกษา และปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียน ไดแก ตัวแปรดานสือ่ ในการเรียนการสอน สถานภาพ
ของผูเรี ยน บรรยากาศการเรีย นการสอน สัม พันธภาพระหวา งผูเรียนและผูสอน สัมพันธภาพ
ระหวางผูเรียนและผูเรียน และทัศนคติตอการเรียน
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎี
การสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อสงเสริมการเรียนรู
คณิตศาสตรที่เปนระบบ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาความรูคณิตศาสตรอยางแทจริง โดย
มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที ่เ กี ่ย วข อ งในเรื ่อ งทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ข องผู ใ หญ
(Holton, 2005; Knowles, 1980) การเรียนรูแ บบรวมมือ (Aronson, 1978 ; Slavin, 1978; Stevens,
1987 ; Johnson and Johnson, 1994) และทฤษฎีการสรางความรู (ชนาธิป พรกุล, 2543 ; พิมพพันธ
เดชะคุปต, 2545 ; Driver and Bell, 1986) ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ปจจัยนําเขา ผูวิจัยจะทําการศึกษา รวบรวมขอมูล แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของจาก
เอกสาร และงานวิจัยตางๆ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ โดยมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานดังนี้
การศึกษารวบรวมขอมูล แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของจากเอกสาร และงานวิจัยตางๆ โดย
ดําเนินการ ดังนี้
1.1. ปจจัยแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูว ิจัยได
ศึก ษาเอกสารเกี ย่ วกั บ แนวคิ ดและหลัก การพัฒ นาโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรีย นของ
Holton (2005) มีขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 8 ขัน้ ตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผูเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การสรางบรรยากาศแหงการเรียนเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 สรางกระบวนการตางๆเพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในโปรแกรม
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ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ นโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 7 การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช
ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู
1.2. ปจจัยแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือตามแนวคิดของ Aronson (1978), Slavin (1978), Stevens (1987) และ Johnson and Johnson
(1994) มาสังเคราะหเปนขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมมือ 5 ขั้น ไดแก
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอม
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล
1.3. ปจจั ยแนวคิ ดหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรู
ผูว ิจัยประยุกตนําขัน้ ตอนการสรางความรูข องชนาธิป พรกุล (2543) พิมพพันธ เดชะคุปต (2545)
และ Driver and Bell (1986) มาสังเคราะหเพือ่ ใหไดขัน้ ตอนของการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสรางความรู ประกอบ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรูเดิม
ขั้นที่ 3 ขัน้ ปรับเปลีย่ นแนวคิด
ขั้นที่ 4 ขั้นทําแบบฝกทักษะ
ขั้นที่ 5 ขั้นนําความรูที่สรางและกระบวนการเรียนรูไปใชในสถานการณใหม
2. กระบวนการในการสังเคราะห เปนขั้นตอนที่ดําเนินการนําปจจัยแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Holton, 2005 ; Knowles, 1984) การเรียนรูแบบ
รวมมือ (Aronson, 1978 ; Slavin, 1978; Stevens, 1987 ; Johnson and Johnson, 1994) ทฤษฎีการ
สรางความรู (ชนาธิป พรกุล, 2543 ; พิมพพันธ เดชะคุปต, 2545 ; Driver and Bell, 1986) และ
หลักการสอนและการเรียนรูค ณิตศาสตร ที่ไดจากระยะที่ 1 มาสังเคราะหเปนแนวคิดการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู ในการนํามาประยุกตใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นที่ 1 การเตรียมผูเรียน
เปนขั้นตอนการเตรียมผูเรียนและเนื้อหาสาระที่ใชในการเรียน โดยจะกระทําโดยจัดกลุม
ผูเรียน 5 คน ในลักษณะคละกันทัง้ เพศ และความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร (Slavin, 1978 ;
Johnson and Johnson, 1994) หลังจากนั้นผูส อนจะใหขอมูลตางๆ เกีย่ วกับโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนที่จัดทําขึ้นใหผูเรียนทราบ และใหผูเรียนซักถามในสวนที่สงสัย
ขั้นที่ 2 การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูท ําโดยการจัดทีน่ ัง่ เรียนแบบไมเปนทางการ เพื่อให
เปนบรรยากาศการเรียนรูท ี่ไมเครียด และใหมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม อยางใกลชิดในเรื่องเนือ้ หา
ที ่จ ะได เ รี ย นต อ ไป หรื อ การปรึ ก ษากั น ในเนื ้อ หาพื ้น ฐานที ่ส มาชิ ก ในกลุ ม ยั ง ไม เ ข า ใจ เพื ่อ ให
ความรูสึกทีด่ ีตอกันและสามารถจะทํางานรวมกันไดอยางสบายใจ ทําใหผูเขารวมโปรแกรมมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมอยางแทจริง และตองสงเสริมการทํางานแบบประชาธิปไตย
ขั้นที่ 3 สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
ใหผูเรียนตั้งชื่อกลุม กําหนดบทบาทและหนาที่ของสมาชิกกลุม แตละคนตามความ
เหมาะสมของกิจกรรม และความสามารถของสมาชิกและรวมกันดําเนินกิจกรรมตามบทบาทและ
หนาที่อยางมีความรับผิดชอบเพือ่ บรรลุความสําเร็จของกลุม และมีการหมุนเวียนบทบาท หนาที่
ของสมาชิกกลุมแตละคนใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดมีบทบาทและหนาที่ครบทุกบทบาท
ขั้นที่ 4 การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
สมาชิ ก กลุ ม ทุ ก คนกั บ ผูส อนรวมกันหาความตองการในการเรีย นรูโ ดยใช เนือ้ หาใน
รายวิ ชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1 หลัก สูตรการศึก ษานอกระบบระดับ การศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เปนแนวทางใน
การกําหนดความตองการ
ขั้นที่ 5 การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในโปรแกรม
สมาชิกกลุมทุกคนกับผูสอนรวมกันกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
ขั้นที่ 6 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ นโปรแกรม โดยใชขั้นตอนการเรียนรูแบบ
รวมมือ ผสมผสานกับขั้นตอนการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรู เปนขั้นตอนการเรียนรู
แบบรวมมือกันสรางความรู ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู

110
1.1 ผูสอนแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ แนะนําบทเรียนและ
วัตถุประสงคการเรียนรู สรางแรงจูงใจในการเรียน ชีแ้ จงกิจกรรมการเรียนรูแ ละการทําใบงาน แจง
เกณฑการประเมิน และขอตกลงในการประเมิน แลวผูสอนจะใหผูเ รียนในแตละกลุมสรางความ
รวมมือเบื้องตนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกัน ทําความรูจักและเขาใจกันใหมากขึ้น
เพือ่ ใหเกิดความสนิทสนมและคุน เคยกัน สามารถปฏิบัติดวยกันในกลุม อยางราบรืน่ และสบายใจ
และมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
1.2 เปนการทบทวนความรูเดิมและทักษะการคิดคํานวณในพื้นฐานการบวก ลบ
คูณ และหาร โดยการทํ าแบบทดสอบคณิ ตคิดเร็ ว และเปดโอกาสใหส มาชิก ในกลุม ปรับ ความรู 
พื้นฐานเดิม ดวยการปรึกษาหารือกันในกลุมเพือ่ ทบทวนและแกขอสงสัยในการคิดคํานวณเกี่ยวกับ
ความรู พื น้ ฐานที ไ่ ด ทํ า แบบทดสอบไป และเปด โอกาสให ผูเ รีย นสอบถามในสิ่ง ที่ส งสัย ในการ
ทบทวนความรูเดิม
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน ผูสอนนําเสนอเนื้อหาบทเรียน
ดวยเทคนิคและวิธีลัดที่งายตอการเขาใจ คิดไดอยางรวดเร็ว รวบรัด และนําเสนอวิธีคิดที่หลากหลาย
ในการแกปญหาเพือ่ เพิม่ ทักษะและเทคนิคทีอ่ าจหาไมไดในสือ่ การเรียนรูอื่นๆ ทําใหผูเ รียนสามารถ
คิ ด คํ า นวณด ว ยวิ ธี ดั ง กล า วได ด ว ยตนเอง ทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค วามอยากรู อ ยากเห็ น อยากแสดง
ความสามารถในการคิดอยางรวดเร็ว ทาทายความสามารถ และผูเรียนสามารถคิดคํานวณในโจทย
ปญหาทีท่ าทายมากขึน้ ไดดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู โดยใชสือ่ การเรียน
การสอนทีห่ ลากหลาย พรอมแนะนําเอกสารและสื่อการเรียนการสอนตางๆ ทีจ่ ะใชในกระบวนการ
เรีย นการสอน เช น เอกสารใบงานประกอบการเรียนการสอน หนัง สือแบบเรียน หนัง สือคูม ื อ
ประกอบการเรียน CD-ROM ของเนือ้ หาทีเ่ รียน แบบทดสอบตางๆ เปนตน และบอกแหลงขอมูลที่
สามารถสืบคนไดทางอินเตอรเน็ต หลังจากนั้นผูส อนจะแจกเอกสารใบงานเพือ่ การเรียนรูใ หผูเรียน
แตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ และเริ่ม
ขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นรวมมือกันสรางความชํานาญ ผูสอนแจกเอกสารใบงานเพือ่ การ
เรียนรูใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไว และเริ่ม
ขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุมยอย ดังนี้
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน เปนขัน้ ทีผ่ ูเรียนจะมีการปรับเปลีย่ นแนวคิดทีย่ ัง
ไมลงตัว (ยังสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไมได) ดวยกระบวนการกลุม นําขอมูลใหมที่ไดมา
สังเคราะห สมาชิกในกลุม รวมกันปรับแนวคิดใหถูกตองและเมื่อมีขอสงสัยทีห่ าขอสรุปไมไดจึงขอ
ขอแนะนําจากผูสอน จนสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดได
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3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เปนขั้นนําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใช
ใหเกิดความชํานาญโดยการฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD-ROM
ของเนื้อหาทีเ่ รียน แบบทดสอบตางๆ ทีก่ ลุมไดคัดเลือกมาจากขัน้ ตอนที่ 2 ทําแบบฝกทักษะใหเกิด
ทักษะ และความเขาใจอยางถองแท
3.3 รวมกันแสดงความรู ผูเรียนสะทอนตนเองโดยเปรียบเทียบแนวคิดของตนใน
ต น บทเรี ย นและท า ยบทเรี ย น และสะท อ นการร ว มมื อ กั น จากการนํ า ความรู ที ส่ ร า งรวมทั ้ง
กระบวนการเรียนรูท ีผ่ ูเ รียนสรางดวยตนเองไปใชในการทําใบงานในเอกสารการเรียนรูท ีไ่ ดรับซึง่
เปนโจทยทีม่ ีความซับซอนมากขึน้ หรือในรูปของการปฏิบัติกิจกรรมหรือเลนเกมสคณิตศาสตรที่
มุง เน นความรวมมื อร วมใจกั นในการสรา งความรู  ใชทักษะตา งๆเพือ่ แกไขปญหาทีห่ ลากหลาย
รวมกัน กอใหเกิดความสามัคคีปรองดองกัน รูจ ักชวยเหลือเกือ้ กูลกันเพือ่ ใหรวมใจกันปฏิบัติภารกิจ
ใหลุลวงไปไดอยางสมบูรณ โดยรวมกับสมาชิกในกลุม ดวยการเสนอแนวคิดวิธีแกปญหาตามที่ได
เรียนรูมา
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน
4.1 ผูเรียนรวมกับผูเรียนรวมกันในการสรุปบทเรียน
4.2 ผู ส อนอธิ บ ายเพิม่ เติ ม ในเนื ้อหาทีผ่ ู เรี ย นยัง ไดข อมู ล ไม ค รบหรือในส วนที ่
ผูเรียนไมเขาใจ
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล โดย
5.1 ทดสอบผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คลด ว ยแบบประเมิ น ผลหลั ง เรี ย นซึ ่ง เป น
แบบทดสอบแบบอั ตนัย ที ต่ องอาศัย การประยุกตเนือ้ หาทีไ่ ดทํา การศึก ษามาจากการเรีย นรูต าม
แนวคิดการรวมมือกันสรางความรู ซึง่ จะเปนปญหาที่นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันซึง่ มีความ
ซับซอน ผูเรียนทําแบบทดสอบที่นําเนื้อหาที่เรียนรูไปปรับใชในสถานการณใหมเปนรายบุคคลอยาง
เต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน
5.2 ฝกทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง เปนแบบฝกที่ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรหรือ
ป ญ หาโจทย ที่ ส ามารถใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ที ่เ น น สร า งประสบการณ แ ละทั ก ษะการเรี ย นรู ใ น
หลากหลายรูปแบบ ในการนําความรูท ีไ่ ดเรียนรูม าไปใชประโยชนในการประยุกตใชและสามารถ
แกปญหาตางๆที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันได
สรุปเปนการผสมผสานขั้นตอนแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสราง
ความรู ไดดงั แผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2 แสดงการผสมผสานขั้นตอนแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ
1. ขั้นเตรียมความพรอม
2. ขั้นนําเสนอบทเรียน และ
การสอน
3. ขั้นการเรียนและการทํา
กิจกรรมกลุมยอย
4. ขั้นสรุปบทเรียน

5. ขั้นประเมินความรู
ความสามารถรายบุคคล

องคประกอบของการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
1. การเตรียมผูเรียน
2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
3. สรางกระบวนการตางๆ เพื่อการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
4. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในโปรแกรม
6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรม
ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู
6.1. ขั้นเตรียมพรอมความรู
6.1.1. แนะนําและสรางความรวมมือเบื้องตน
6.1.2. ทบทวนและปรับพื้นฐานความรูเดิม
6.2. ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน
6.3. ขั้นรวมมือกันสรางความชํานาญ
6.3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน
6.3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
6.3.3. รวมกันแสดงความรู
6.4. ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน
6.5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู

1. ขั้นนํา
2. ขั้นทบทวนความรูเดิม
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด
4. ขั้นทําแบบฝกทักษะ
5. ขั้นนําความรูที่สรางและ
กระบวนการเรียนรูไปใชใน
สถานการณใหม
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7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสรางความร
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ขั้นที่ 7 การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
7.1. การรับสมัค รและคัดเลือกผูเขารวมโปรแกรมเปนกลุม ผูเรียน โดยกํา หนด
เงื่อนไข และเปดรับสมัครผูเรียนที่สนใจและตกลงเขารวมกิจกรรมตามเงื่อนไขดังนี้
7.1.1. เปนบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในปการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 ในเขตใดเขตหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร จากจํานวน 50 เขต
7.1.2. ยินดีเขารวมกิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนครบ
ทุกกิจกรรมในโปรแกรม
7.1.3. ยินดี ป ฏิบัติตามกิจกรรมในโปรแกรมการศึก ษานอกระบบทีผ่ ูว ิจัย
สรางขึ้น
7.2. ดําเนินการสอนดวยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีก ารสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
ขั้นที่ 8 การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู
การประเมินผลโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ตามแนวคิ ดการเรีย นรู แบบรว มมื อและทฤษฎีก ารสรา งความรู ส ํ า หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ใชการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยมี
การประเมินผลในดานตางๆ ดังตอไปนี้
8.1. ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรกอนการเขารวมโปรแกรม และ
หลังการเขารวมโปรแกรม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร สําหรับวัด
กอนและหลังเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
8.2. ประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
ความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม ตามองคประกอบแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ ไดแก
8.2.1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก
8.2.2. ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
8.2.3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกัน
8.2.4. มีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย
8.2.5. กระบวนการกลุม
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8.3. ประเมินผลทักษะทางการเรียนรูค ณิตศาสตรในแตละแผนการเรีย น ซึ่ง
แบงเปน
8.3.1. ประเมินผลทักษะการคิดเลข โดยใชแบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว
8.3.2. ประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ โดยใชใบงาน
8.3.3. ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ร ายบุ ค คลจากการเรี ย นรู
คณิตศาสตรแบบรวมมือ โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน
3. ผลลัพธที่ได หลังการจัดกิจกรรมดวยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีการประเมินผล
โปรแกรมในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ และทักษะ
ทางการเรียนรูคณิตศาสตร และศึกษาปจจัยทีเ่ กี่ยวของในการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนดังกลาวไปใช เพือ่ ใหไดมาซึ่งโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีก ารสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานครที่สมบูรณ
สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจยั ไดดงั นี้

แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร

กระบวนการ

ปจจัยนําเขา
องคประกอบของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนของ Holton (2005)
1. การเตรียมผูเ รียน
2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
3. สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวาง
แผนการเรียนรูร ว มกัน
4. การวินจิ ฉัยความตองการในการเรียนรู
5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูใ นโปรแกรม
6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรม
7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช
8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นเตรียมความพรอม
ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
ขัน้ การเรียนและการทํากิจกรรมกลุม ยอย
ขั้นสรุปบทเรียน
ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สรางความรู
1. ขั้นนํา
2. ขั้นทบทวนความรูเดิม
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด
4. ขั้นทําแบบฝกทักษะ
5. ขั้นนําความรูที่สรางและกระบวนการ
เรียนรูไปใชในสถานการณใหม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเตรียมผูเ รียน
การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูใ นโปรแกรม
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ นโปรแกรม
ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู
6.1. ขั้นเตรียมพรอมความรู
6.1.1. แนะนําและสรางความรวมมือเบื้องตน
6.1.2. ทบทวนและปรับพื้นฐานความรูเดิม
6.2. ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน
6.3. ขั้นรวมมือกันสรางความชํานาญ
6.3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน
6.3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
6.3.3. รวมกันแสดงความรู
6.4. ขัน้ รวมกันสรุปบทเรียน
6.5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช
8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู
8.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
8.2. กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ
8.3. ทักษะทางการเรียนรูค ณิตศาสตร
8.3.1. ทักษะการคิดเลข
8.3.2. ทักษะการเรียนรูค ณิตศาสตรแบบรวมมือ
8.3.3. ผลการเรียนรูคณิตศาสตรรายบุคคล

ผลลัพธ
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
2. กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ
3. ทักษะทางการเรียนรูค ณิตศาสตร

โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูคณิตศาสตรตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยที่เกี่ยวของในการนําโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้นไปใช

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื ่อง การพั ฒนาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื ่อ สง เสริม ความ
รวมมือในการเรีย นรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) โดยแบงขัน้ ตอนการวิจยั ออกเปน 3 ระยะ
ระยะที่ 1 พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสรา งความรู สํา หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 2 ทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสรา งความรู สํา หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานครทีไ่ ดพัฒนาขึน้
ไปใช
โดยแตละขัน้ ตอนมีรายละเอียดของการดําเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 : พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรี ยนรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรีย นรู แบบร ว มมื อและทฤษฎีก ารสร า งความรู สํา หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู ส ํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสรางโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการ
สร า งความรู  สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ในกรุ ง เทพมหานคร โดยผู วิ จั ย แบ ง การ
ดําเนินการวิจยั ออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปจจัยนําเขาที่ใชการวิจัย
โดยผู วิ จัย ศึ ก ษาป จจั ย นํา เข า ทัง้ หมดทีใ่ ช ใ นจัด สรา งโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหได
แนวคิด หัวขอตางๆ รูปแบบการสรางเครื่องมือ และแนวทางในการปฏิบัติของโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1. ปจจัยนําเขา
ปจจัยนําเขาที่ใชการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. แนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ
3. ทฤษฎีการสรางความรู
ผูว ิจัยทําการศึกษาแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวคิด
การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ ทฤษฎี ก ารสร า งความรู  แล ว นํ า ข อ มู ล ที ่ไ ด ม าทํ า การสั ง เคราะห เ ป น
องคประกอบในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู  เพื ่อ นํ า มา
สังเคราะหและพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอนและขบวนการตางๆ ในขั้นตอไป
1.2. การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาปจจัยนําเขา
วิธี ก ารดํ าเนิ นการวิจัย ในการศึก ษารายละเอีย ดตา งๆ ที่เปนปจจัยนํา เขา ในการวิจัย มี
ขัน้ ตอนดังนี้
1.2.1. ผู ว ิ จั ย ทํ า การศึ ก ษาข อ มู ล ที เ่ กี ่ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาโปรแกรม
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น แนวคิดการเรีย นรูแ บบรวมมื อ ทฤษฎี ก ารสรา งความรู  ทฤษฎี ที่
เกี ่ย วกั บ การเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร โดยผูวิจัย คนหาขอมูล ตา งๆ จากหนัง สือ เอกสาร ตํา รา
วิ ท ยานิ พ นธ ทั ้ง ในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต งานวิ จั ย ที ่เ กี ่ย วข อ งจากห อ งสมุ ด ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจากอินเทอรเน็ตในเว็บไซต http://vpn.chula.ac.th ซึง่ สามารถเชือ่ มกับ
ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยตางๆทั้งของรัฐบาลและเอกชนทุกสถาบันในประเทศไทยได และทําการ
ดาวนโหลดขอมูลตางๆของวิทยานิพนธทั้งในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รวมทัง้ ฐานขอมูล
วิชาการจากทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาขอมูลตางๆ อยางละเอียด
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1.2.2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดจากขอ 1.2.1 นําไปใชสังเคราะหเปนปจจัย
นําเขาเพื่อใชในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตกรุงเทพมหานคร
1.2.3. ผูว ิจัยศึกษา คนควารายละเอียดเนือ้ หา สาระและมาตรฐานการเรียนรู ความรู
พืน้ ฐาน ในรายวิชา คณิตศาสตร 1 รหัสรายวิชา พค. 21001 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาก
หนังสือคณิตศาสตร 1 รหัสรายวิชา พค. 21001 เพือ่ รวบรวมเปนเนือ้ หาทีใ่ ชในเปนทางเลือกในการ
เรียนการสอน
1.3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาปจจัยนําเขา
ผู วิ จั ย ใช ตั วผู วิ จั ย เป นเครื ่องมื อ วิจั ย โดยผูว ิ จั ย อา นและวิ เ คราะห เ อกสาร ตํ า รา
งานวิจัยตางๆ ที่ไดจากขอ 1.2.2 เพือ่ ศึกษาและทําความเขาใจและนําเนื้อหา ความรูเกีย่ วกับแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ ทฤษฎีการ
สรางความรู ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร และเนือ้ หาสาระคณิตศาสตร หลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับ มัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานสงเสริมการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย นํารายละเอียดตางๆทีไ่ ดจากการวิเคราะหในแตละหัวขอมาสังเคราะหและ
สรุปเปนปจจัยนําเขาในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการเรียนรูคณิตศาสตร
ตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัย ทําการจดบันทึกขอมูลตางๆ ทีเ่ กี่ย วของกับแนวคิดทฤษฎีก ารพัฒนาโปรแกรม
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น แนวคิ ดการเรี ย นรูแบบร ว มมื อ ทฤษฎีก ารสรา งความรู  ทฤษฎี ที่
เกีย่ วกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร แลวนํามาทําเปนตารางสรุปในแตละหัวขอ เพื่อใหไดเปน
ปจจัยนําเขาในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการเรียนรูค ณิตศาสตรตาม
แนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรี ยนรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรีย นรู แบบร ว มมื อและทฤษฎีก ารสร า งความรู สํา หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
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วิธีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีรายละเอียดของการวิจัย ดังนี้
2.1 วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1.1. ผูวิจัยใชปจจัยนําเขาทีไ่ ดจากการศึกษาขอมูลในขั้นตอนที่ 1 มาผสมผสาน
พั ฒ นาเป น โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื ่อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ในการเรี ย นรู 
คณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู ส ํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
2.1.2. ผูว ิจัยทําการศึกษารายละเอียดเนือ้ หา สาระและมาตรฐานการเรียนรู ความรู
พืน้ ฐาน ในรายวิชา คณิตศาสตร 1 รหัสรายวิชา พค. 21001 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1.3. ผูวิจัยสังเคราะหความรูท ีไ่ ดจากขอ 2.1.1 และขอ 2.1.2 มาพัฒนาเปน
โปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สง เสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
1) หลักการและเหตุผลของโปรแกรม
2) วัตถุประสงคของโปรแกรม
3) กระบวนการ ประกอบดวย
3.1. การเตรียมผูเรียน
3.2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
3.3. สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
3.4. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
3.5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในแผนการเรียนรู
3.6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู
3.6.1. ขั้นเตรียมพรอมความรู
3.6.2. ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน
3.6.3. ขั้นรวมมือกันสรางความชํานาญ
3.6.4. ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน
3.6.5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
3.7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช
3.8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู
3.8.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
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3.8.2. กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
3.8.3. ทักษะทางการเรียนรูคณิตศาสตร
2.2 แหลงขอมูล
ผูวิจัยใชปจจัยนําเขาที่ไดศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 นํามาพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําผลจากการรวบรวมขอมูล ประเด็นความรูในแตละหัวขอที่ไดจากการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะหเปนองคประกอบในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชตัวผูว ิจัยในการพิจารณาความตอเนือ่ งและความสอดคลองของความรูท ีไ่ ดจาก
ผลสรุปในแตละหัวขอที่เปนปจจัยนําเขาที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เพือ่ นํามาสังเคราะหเปน
องคประกอบในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู
2.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตางๆ ทีไ่ ดทําการศึกษา แลวจะทําการวิเคราะห
เนื้อหาและตีความสรางขอสรุป เพื่อนําไปสูก ารพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูท ี่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้
ระยะที่ 2 : ทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
เรียนคณิต ศาสตรต ามแนวคิ ด การเรียนรูแ บบรวมมือสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานคร
การทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดของการวิจัยดังตอไปนี้
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การวิจัยครัง้ นีเ้ ปนการวิจัยและพัฒนา โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental
Design แบบ One - Group Pretest - Posttest Design
(พวงรัตน ทวีรตั น, 2543) มีแบบแผนการทดลองดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงแบบแผนการทดลอง
T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
T 1 แทน การทดสอบกอน (Pre-test) การเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
X แทน โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
แทน การทดสอบหลัง (Post-test) การเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
T2
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
2.1 วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูว ิจัยเริม่ ดําเนินการดวยการขอรับคําปรึกษาในการหากลุม ทดลองและกลุม ควบคุมใน
การจัดการทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน จากทานผูอํานวยการสถานศึกษา ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหวยขวาง ไดรับคําตอบจากทานผูอ ํานวยการวาที่
ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เขตห ว ยขวาง มี ผู ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพียง 4 คน เนื่องจากผูทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต นได ล งทะเบีย นเรีย นไปตั ้ง แตภาคการเรีย นทีผ่ า นมา ดัง นัน้ ในภาค
การศึกษาที่ 1/2554 จึงมีผูม าลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพียง 4
คน แตทานผูอ ํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหวยขวาง ไดให
ความอนุเคราะหในการประสานงานกับผูอํานวยการสถานศึกษา ศูนยการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตใกลเคียง ปรากฏวามีเพียงศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตลาดพราวเพียงเขตเดียวทีม่ ีผูลงทะเบียนเรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 เพียงพอในการทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน กลาวคือ มี
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ผูลงทะเบียนเรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 43 คน แตศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตอื่นมีผูลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนเพียง 1-4 คน ซึ่งไมเพียงพอในการทําการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการรับสมัครนักศึกษา จํานวน 30 คน โดยใชหนังสือเชิญชวนเขารวมอบรม
โปรแกรม “ การสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรู ” เพื่อใชเปนกลุม ทดลองในการวิจัยจํานวน 30 คน สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพโดยผูวิจัยกําหนดเกณฑดังตอไปนี้
2.1.1 เป น ผู ล งทะเบี ย นเรี ย นในศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในภาคการศึกษาที่ 1/2554
2.1.2 เปนผูมีความเต็มใจใหความรวมมือในการวิจัย
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากทีผ่ ูวิจัยไดกลุม ทดลอง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพราว และเต็มใจใหความรวมมือในการวิจัย แลวผูว ิจัยดําเนินการ
ดังนี้
2.2.1 ผูว ิจัยทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูน ักศึกษาการศึกษานอกระบบที่ไดทํา
การคัดเลือกไวดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียน (Pre-test) เพือ่ นําคะแนนมา
เรียงลําดับจาก มาก ไป นอย แลวทําการจัดกลุม การเรียนรูแ บบรวมมือ โดยแบงเปนกลุม ๆ ละ 5 คน
ซึ่งแตละกลุมจะมีการคละระดับคะแนน คละเพศและคละอายุ ตามลําดับ โดยมีการจัดกลุมดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 7 13 19 และ 25
กลุมที่ 2 ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 2 8 14 20 และ 26
กลุมที่ 3 ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 3 9 15 21 และ 27
กลุมที่ 4 ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 4 10 16 22 และ 28
กลุมที่ 5 ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 5 11 17 23 และ 29
กลุมที่ 6 ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 6 12 18 24 และ 30
ถามีสมาชิกในกลุมใดไมคละเพศ จะทําการสลับระดับคะแนนที่อยูติดกันใหเกิดการ
คละเพศ
2.2.2 ผู ว ิ จั ย ดํ า เนิ น การสอนกลุ ม ทดลองด ว ยโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และ
ทฤษฎีการสรางความรู สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ที่ไดพัฒนาขึ้น
ดวยตนเอง
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2.2.3 ระหวางการดําเนินการสอน ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมความ
รวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุมของผูเขารวมโปรแกรมในแตละแผนการเรียนรู และบันทึกผลลงใน
แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุมของผูเขารวมโปรแกรม
2.2.4 หลั ง จากผู วิจัย ดํา เนิ นการสอนกลุม ทดลองดวยโปรแกรมการศึก ษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรู สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร แลว ผูว ิจัยก็
จะทําการทดสอบกลุมทดลอง ดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
2.2.5 หลั ง การสอบแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ ์ท างการเรีย นหลั ง เรี ย นจะทํ า การ
สัมภาษณผูเ ขารวมโปรแกรมเกีย่ วกับโปรแกรมการเรียนการสอนในดานเนือ้ หา ผูสอน โปรแกรม
การสอน บรรยากาศการเรียนรู
2.3 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ในการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู มีระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมตัง้ แตวันที่ 29 พ.ค. 54 ถึงวันที่ 14 ส.ค. 54 โดยมีกิจกรรมตางๆที่ผูเ ขารวมโปรแกรมตอง
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน เริ่มตัง้ แต การปฐมนิเทศ การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการเรียนรู การ
รวมกันศึกษาหาขอมูลตางๆ เพือ่ นําไปทํางานทีผ่ ูส อนมอบหมายให การทําแบบฝกตางๆ ทีใ่ ชใน
กิจกรรม ไดแก แบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝกทักษะดวยตนเอง
รวมถึงการประเมินผลทัง้ รายบุคลและรายกลุม โดยผูว ิจัยสรุปรายละเอียดและจํานวนชั่วโมงในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดและจํานวนชัว่ โมงในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆในโปรแกรม
รายละเอียดกิจกรรม

จํานวนครั้ง

การปฐมนิเทศ
การประเมินผลการเรียนรูค ณิตศาสตรกอนเขารวมกิจกรรม
ในโปรแกรม
การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการเรียนรู
− แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว
− ใบงาน
− แบบทดสอบหลังเรียน
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง เศษสวน ทศนิยม และอัตราสวน
สัดสวน รอยละ
การทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง
รวมกันศึกษาหาขอมูลตางๆ เพื่อนําไปทํางานที่ผูสอน
มอบหมายให
ทบทวนความรูตางๆที่เรียนรูมาดวยตนเองเพื่อเตรียมสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคณิตศาสตร
การประเมินผลการเรียนรูค ณิตศาสตรหลังเขารวมกิจกรรม
ในโปรแกรมและทําแบบประเมินพฤติกรรมการการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
รวมกันสรุปผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรม รับประทานอาหาร
รวมกัน และมอบประกาศนียบัตรแกผูเขาโปรแกรมทุกคน
รวม

1

จํานวน
ชั่วโมง
1

1

2

8

24

1

3
32

6

18
15

1

3

1

2
100

ผูวิจัยสรุประยะเวลาทีใ่ ชในการทดลองในแตละครั้งตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตาม
แนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานคร เริม่ ตัง้ แต วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2554 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2554 รวม
13 สัปดาห ไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 12 ตารางสรุปวัน เวลา และกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
เรียนรูท่ี

1

2
3

4

วัน/เวลา

หัวขอ

เศษสวนและทศนิยม
ความหมายของ
เ ศ ษ ส ว น แ ล ะ
ทศนิยม
ก า ร เ ขี ย น
5 มิ.ย.54
เ ศ ษ ส ว น แ ล ะ
9.00 –12.00 น.
ทศนิยม
การเปรียบเทียบ
เ ศ ษ ส ว น แ ล ะ
ทศนิยม
การบวก ลบ
12 มิ.ย. 54
คู ณ แ ล ะ ห า ร
9.00 – 12.00 น.
เศษสวน
19 มิ.ย. 54
การบวก ลบ
9.00 – 12.00 น. คูณ หารทศนิยม
โ จ ท ย ป ญ ห า
หรื อ สถานการณ
เกี ่ย วกั บ เศษส ว น
26 มิ.ย. 54
และทศนิยม
9.00 – 12.00 น.

กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมพรอมความรูทําแบบทดสอบ
คณิตคิดเร็ว
2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
ผูสอนนําเสนอบทเรียน แลวผูเรียนแตละ
กลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอน
จัดเตรียมไวตามตองการ
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด
3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และรวมกันสรุปความคิด
รวบยอด
3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆจากสื่อการ
เรียนการสอนทีเ่ ลือกมา ใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ
3.3. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงาน โดยอาศัยกระบวนการกลุม รวมกัน
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวความคิด
ในการแกปญหา
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ตารางที่ 7 (ตอ) ตารางสรุปวัน เวลา และกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
เรียนรูท่ี

5

6

7
8

วัน/เวลา

หัวขอ

อัตราสวน สัดสวน รอยละ
ความหมายของ
อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ
3 ก.ค. 54
การเขียน
9.00 – 12.00 น.
อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ
ความหมายของ
เ ป อ ร เ ซ็ น ต ห รื อ
10 ก.ค. 54
ร อ ย ล ะ แ ล ะ ก า ร
9.00 – 12.00 น.
คํ า นวณเกี ่ย วกั บ
รอยละ
17 ก.ค. 54
โ จ ท ย ป ญ ห า
9.00 – 12.00 น. เกี่ยวกับรอยละ
ก า ร แ ก โ จ ท ย
24 ก.ค. 54
ป ญ ห า โ ด ย ใ ช
9.00 – 12.00 น.
สัดสวน

กิจกรรม
4 รวมกันสรุปบทเรียน ประเมินผลงาน
กลุม
4.1ผูเรียนรวมกันในการสรุปบทเรียน
4.2ผูเรียนรวมกันอภิปรายผลงานทําใบ
งาน
4.3ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแตละ
คนทําแบบประเมินผลหลังเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ

2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื ่อ งมื อ ที ใ่ ช เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการทดลองใช โ ปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
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1. แผนการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรู จํานวน 8 แผน ใชเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรู
2. แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นคณิตศาสตรแบบปรนัย และแบบอัตนั ย
สําหรับวัดกอนและหลังเขารวมโปรแกรม เปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 20 ขอ และขอสอบแบบ
อัตนัย จํานวน 4 ขอ ใชเพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรทีไ่ ดจากการทํากิจกรรมใน
โปรแกรม
3. แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว แผนการเรียนรูล ะ 1 ชุด รวม 8 ชุด ใชเพือ่ ทบทวนความรู
เดิม ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการเรียนการสอน
4. ใบงาน แผนการเรียนรูล ะ 3 ชุด รวม 24 ชุด ใชเพือ่ สงเสริมความรวมมือและพัฒนา
ทักษะในการเรียนคณิตศาสตร ตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
5. แบบทดสอบหลังเรียน แผนการเรียนรูละ 1 ชุด รวม 8 ชุด ใชเพื่อประเมินผล
รายบุคคล หลังจากการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
6. แบบฝกทักษะดวยตนเอง แผนการเรียนรูล ะ 4 ชุด รวม 32 ชุด ใชเพือ่ เปนแบบฝกที่
ทําใหเกิดความชํานาญและพัฒนาทักษะในการเรียนรูคณิตศาสตร
7. แบบประเมิ น พฤติ ก รรมความร ว มมื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ง านกลุ ม ของผู เ ข า ร ว ม
โปรแกรม ระหวางการเขารวมกิจกรรม
วิธีการสรางเครื่องมือตางๆ มีดงั นี้
1. แผนการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูใ นรายวิชา คณิตศาสตร 1 รหัสรายวิชา พค. 21001 จํานวน 8 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง
รวม 24 ชั่วโมง ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1.1. ผูว ิจัยศึกษาเอกสาร ตํารา ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเกีย่ วกับแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูอยางละเอียด
1.2. ผูวิจัยศึกษา ตํารา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรอยางละเอียด
1.3. ผูวิจัยทําการศึกษารายละเอียดเนือ้ หา สาระและมาตรฐานการเรียนรู ความรู
พืน้ ฐาน ในรายวิชา คณิตศาสตร 1 รหัสรายวิชา พค. 21001 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยาง
ละเอียดเพื่อความเขาใจอยางชัดเจน
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1.4. ผูวิจัยทําการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน วาดวยกลุม
การเรียนรูคณิตศาสตรอยางละเอียดเพื่อความเขาใจอยางถูกตองและชัดเจน
1.5. ผูว ิจัยนําความรูท ี่ไดในขอ 1.1 - 1.4 มาสังเคราะห และสรางแผนการจัดการ
เรียนรูจ าํ นวน 8 แผน ประกอบดวย
1.5.1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จํานวน 4 แผนการ
เรียนรู ดังนี้
− แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและ
ทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม รวม 3 ชั่วโมง
− แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน รวม 3
ชั่วโมง

− แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม
− แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรือ่ ง หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกีย่ วกับ
เศษสวนและทศนิยม(1) รวม 3 ชั่วโมง
1.5.2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ จํานวน 4
แผนการเรียนรู ดังนี้
− แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5 หัวขอ ความหมายของอัตราสวน การเขียน
อัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน รวม 3 ชั่วโมง
− แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละ
และการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ รวม 3 ชั่วโมง
− แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ รวม 3 ชั่วโมง
− แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน รวม 3
ชั่วโมง
1.6. ผูว ิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูจ ํานวน 8 แผนทีไ่ ดสรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญดาน
ตางๆ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 ทาน
ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการเรียนรูแ บบรวมมือ 1 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการสอนคณิตศาสตร 1 ทาน
และผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการวิจัย 1 ทาน เพือ่ ตรวจสอบความถูกตองของเนือ้ หาของ
แผนการจัดการเรียนรู และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางแผนการจัดการเรียนรูก ับ
วัตถุประสงคการเรียนรูนําตารางการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของผูเ ชี่ยวชาญมาคํานวณคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรีย นรูกับวัตถุประสงคการเรียนรู ผลการวิเคราะห
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ความสอดคล องระหว า งแผนการจั ดการเรี ย นรู กับ วั ตถุป ระสงค ก ารเรีย นรู พบวา ผูเชี่ ย วชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันระหวางแผนการจัดการเรีย นรูกับ วัตถุประสงคก ารเรีย นรูโดยมีคา IOC
เทากับ 0.90 ซึ่งมากกวา 0.50 ถือวาผูเ ชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นทีส่ อดคลองกัน แตผูเ ชีย่ วชาญ
เสนอแนะใหมีการแกไขขอความและเนือ้ หาบางสวนในแตละแผนการเรียนรู ดังตัวอยางทีน่ ําเสนอ
ดังนี้
1. ในหั ว ข อวั ตถุป ระสงคก ารเรีย นรูผูเ ชี่ย วชาญเสนอแนะให มีก ารแก ไ ขใน
ประเด็นดังตอไปนี้
1.1. ดานความรู ใหแกไขการเขียนวัตถุประสงคในบางขอความ
1.2. ดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ใหพิจารณาวาในแตละ
แผนการเรียนรูสามารถวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไดแตกตางกันอยางไร
2. ในหัวขอเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหมีการแกไขในประเด็นดังตอไปนี้
2.1. การใชขอความบางขอความยังสื่อความหมายไดไมชัดเจน
2.2. การเรียงลําดับของเนื้อหาในบางแผนการเรียนรูยังไมถูกตอง
1.7. ผูว ิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูท ั้ง 8 แผนที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
แลว มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจนสมบูรณ กอนนําไปใชทดลองจริง
2. แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นคณิตศาสตรแบบปรนัย และแบบอัตนั ย
สําหรับวัดกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู ตามเนื้อหา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ความรูพื้นฐาน ในรายวิชา คณิตศาสตร 1 รหัสรายวิชา พค. 21001
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย โดยเปนขอสอบแบบปรนัยจํา นวน 20 ขอ และข อสอบแบบอัตนัย
จํานวน 4 ขอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
2.1. ผูว ิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คณิตศาสตรจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2. ผูว ิจัยศึกษาเนือ้ หา จุดประสงคการเรียนการสอนจากหนังสือแบบเรียน
คณิตศาสตรที่มีเนื้อหา สาระและมาตรฐานการเรียนรู ความรูพื้นฐาน ในรายวิชา คณิตศาสตร 1 รหัส
รายวิชา พค. 21001 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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2.3. ผู วิ จั ย สร า งตารางวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รขึ ้น ตามเนื ้อ หาที ่ส อดคล อ งกั บ
จุดประสงคก ารเรีย นรู กลุ ม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
2.4. ผู ว ิ จั ย ดํ า เนิ น การสร า งแบบทดสอบให ส อดคล อ งกั บ ตารางวิ เ คราะห
หลักสูตร ซึ่งแบบทดสอบเปนแบบปรนัย และแบบอัตนัย โดยเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบให
0 คะแนน และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ มีคะแนนขอละ 5 คะแนน โดยมีเกณฑการให
คะแนนขอสอบแบบอัตนัย ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง คําตอบถูกตอง
และแสดงวิธีทําที่มีประสิทธิภาพ โดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห
4 คะแนน หมายถึง คําตอบถูกตอง และแสดงวิธีทําถูกตองสมบูรณ
3 คะแนน หมายถึง คําตอบไมถูกตอง แตแสดงวิธีทําถูกตอง
2 คะแนน หมายถึง คําตอบไมถูกตอง มีการแสดงวิธีทําแตยังไม
สมบูรณ
1 คะแนน หมายถึง คําตอบไมถูกตอง และแสดงวิธีทําไมถูกตอง
0 คะแนน หมายถึง ไมแสดงวิธีทํา และไมแสดงคําตอบ
ผูวิจัยแบงจํานวนขอสอบในแตละเรื่องตามจํานวนชั่วโมงที่สอนโดยใช
เกณฑการแบงจํานวนขอสอบ ดังนี้
− เรือ่ ง เศษสวนและทศนิยม เนือ้ หามีจํานวนชั่วโมงที่สอนเปน
12 ชั่วโมง คิดเปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 20 ขอ และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ
− เรือ่ ง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ เนื้อหามีจํานวนชั่วโมงที่
สอนเปน 12 ชั่วโมง คิดเปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 20 ขอ และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ
2.5. ผู ว ิ จั ย เสนอแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ต อ
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานการเรียนรูแบบรวมมือ 1 ทาน ผูเชีย่ วชาญทางดานการสอนคณิตศาสตร 1
ทาน และผูเ ชีย่ วชาญทางดานหลักสูตรและการวิจัย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร และหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการเรียนรู โดยนําตารางการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการเรียนรู
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2.6. ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการ
เรีย นรู ไ ดผลดัง แสดงในตารางผนวกที ่ 2 พบวาผูเชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคลองกันระหวา งขอ
คําถามกับจุดประสงคการเรียนรู โดยมีคา IOC เทากับ 1 ซึง่ มากกวา 0.50 ถือวาผูเ ชี่ยวชาญสวนใหญ
มีความเห็นทีส่ อดคลองกัน แตผูเชีย่ วชาญเสนอแนะใหมีการแกไขขอความและเนื้อหาบางสวนใน
แผนการเรียนรู ผูวิจัยแกไข ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
2.7. ผูว ิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรที่ปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเ ชีย่ วชาญเรียบรอยแลวไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดย
ตั ง้ เกณฑ ว า ค า ความเที ย่ งของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นคณิต ศาสตรโ ดยใช สู ต ร
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของ Cronbach (Alpha coefficient) ตองมีคา 0.60 ขึ้นไป แลวจึงนํามาหาคา
ความยากงายตองมีคา 0.2 - 0.8 และคาอํานาจจําแนกตองมีคา 0.2 ขึน้ ไป โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชีย่ วชาญเรียบรอยแลว
ไปทดสอบกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตลาดพราวทีผ่ านการลงทะเบียนเรียนคณิตศาสตรใน
ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต นในภาคเรีย นที่ 2/2553 ซึ่งมีผูใ หความรวมมือในการทําแบบทดสอบ
จํานวน 12 คน ไดคาความเทีย่ งของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรเทากับ
0.8819 คาความยากงายมีคาระหวาง 0.225 – 0.75 และคาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.25-0.75.
ซึ ง่ อยู ใ นระดั บ ที ่ย อมรั บ ได ผู ว ิ จั ย จึ ง นํ า แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรี ย นคณิต ศาสตร ที ่
ปรับปรุงแกไขไปใชในการทดลอง
3. แบบทดสอบคณิตคิดเร็ว เปนแบบทดสอบที่มีจุดประสงคใหผูเขารวมโปรแกรม
ไดมีโอกาสฝกและวัดทักษะการคํานวณกอนที่จะเริม่ เรียน แบบทดสอบแตละชุดมีจํานวน 10 - 20
ขอ จํานวน 8 ชุด ซึง่ เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูท ีจ่ ะเรียนในแผนการเรียนนั้นๆ เชน
การบวก ลบ คูณ หารจํานวนเต็ม ทศนิยม หรือเศษสวน ที่สามารถคิดในใจ หรือใชการทดสั้นๆ ใน
แบบทดสอบไดเลย โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
3.1. ผูว ิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธีสรางแบบทดสอบคณิตคิดเร็วจากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2. ผูว ิจัยศึกษาเนือ้ หา จุดประสงคการเรียนการสอนจากหนังสือแบบเรียน
คณิตศาสตรที่มีเนื้อหา สาระและมาตรฐานการเรียนรู ความรูพื้นฐาน ในรายวิชา คณิตศาสตร 1 รหัส
รายวิชา พค. 21001 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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3.3. ผู วิ จั ย สร า งตารางวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รขึ ้น ตามเนื ้อ หาที ่ส อดคล อ งกั บ
จุดประสงคก ารเรีย นรู กลุ ม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
3.4. ผูวิจัยสรางแบบทดสอบคณิตคิดเร็วตามเนื้อหาที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ที่ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตร จํานวน 8 ฉบับ ซึ่งประกอบดวย
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

1
2
3
4
5
6
7
8

การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็มบวก
การหา ค.ร.น.
การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม
การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม
การ คูณ การหารเศษสวน
การแกสมการเบื้องตน
การแกสมการเบื้องตน
การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม

3.5. ผูว ิจัยนําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ทัง้ 8 ฉบับที่สรางขึน้ ไปใหผูเ ชีย่ วชาญ
ดานตางๆ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชีย่ วชาญทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 ทาน
ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการเรียนรูแบบรวมมือ 1 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการสอนคณิตศาสตร 1 ทาน
และผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการวิจัย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนือ้ หา และหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางแบบทดสอบคณิตคิดเร็วกับสาระการเรียนรู โดยนําตาราง
การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ผลการ
ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา และคา IOC พบวาผูเ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันระหวาง
แบบทดสอบคณิตคิดเร็วกับสาระการเรียนรู โดยมีคา IOC เทากับ 1 ซึ่งมากกวา 0.50 ถือว า
ผูเ ชีย่ วชาญสวนใหญมีความเห็นทีส่ อดคลองกัน แตผูเ ชีย่ วชาญเสนอแนะใหมีการแกไขเนื้อหาของ
คําถามบางสวนในแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ซึง่ ผูว ิจัยไดทําการแกไข ปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญจนสมบูรณ จึงนําไปใชในการทดลอง
4. ใบงาน เป นแบบฝก ทีม่ ีจุดประสงคใ ห ผูเ ขา รวมโปรแกรมไดมีโ อกาสพั ฒนา
ทักษะโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือและการสรางความรูในการเรียนคณิตศาสตร ซึง่ จะมีผล
ทําใหผูเขารวมโปรแกรมไดลงมือปฏิบัติรวมกันกับสมาชิกในกลุม ไดใชกระบวนการเรียนรูแ บบ
รวมมือและการสรางความรู โดยมีการรวมกันคิด แบงปนความรูซ ึ่งกันและกัน มีการเสนอความคิด
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กันภายในกลุม โดยมีการใชหนังสือแบบเรียน คณิตศาสตร หนังสือคูมือการเรียนคณิตศาสตรที่มี
เนือ้ หาสอดคลองกับเนือ้ หา คณิตศาสตร 1 รหัสรายวิชา พค. 21001 และมีความหลากหลายของ
วิธีการคิดคํานวณ รูปแบบของโจทยปญหา ของสํานักพิมพตางๆ CD-ROM การสอนคณิตศาสตร
เปนการสงเสริมใหผูเ รียนคนหาความรูอยางอิสระ ตามทฤษฎีการสรางความรู ซึ่งใบงานในแตละ
แผนการเรี ย นรู  เป นแบบฝ ก ที ่มี แบบเติม คํา ตอบสั้นๆ หรือการแสดงวิธีคิดอยา งละเอีย ด แตล ะ
แผนการเรียนรู จะมีใบงานจํานวน 3 ชุด ใชเวลาทําแบบทดสอบประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30
นาทีโดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
4.1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธีสรางแบบฝกทักษะทางการเรียนคณิตศาสตรจาก
ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.2. ผูว ิจัยศึกษาเนือ้ หา จุดประสงคการเรียนการสอนจากหนังสือแบบเรียน
คณิตศาสตรที่มีเนื้อหา สาระและมาตรฐานการเรียนรู ความรูพื้นฐาน ในรายวิชา คณิตศาสตร 1 รหัส
รายวิชา พค. 21001 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.3. ผูวิจัยสรางใบงานตามเนื้อหาที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ผูวิจัยได
วิเคราะหหลักสูตร จํานวน 24 ชุด ซึ่งประกอบดวย
− ใบงาน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จํานวน 12 ชุด โดยแบงตามแผนการ
เรียนรู ดังนี้
 ใบงานที่ 1 – 3 สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 1
 ใบงานที่ 4 – 6 สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 2
 ใบงานที่ 7 – 9 สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 3
 ใบงานที่ 10 – 12 สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 4
− ใบงาน เรือ่ ง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ จํานวน 12 ชุด โดยแยก
ตามแผนการเรียนรู ดังนี้
 ใบงานที่ 13 – 15 สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 5
 ใบงานที่ 16 – 18 สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 6
 ใบงานที่ 19 – 21 สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 7
 ใบงานที่ 22 –24 สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 8
4.4. ผูวิจัยนําใบงาน ทั้งหมดทีส่ รางขึ้นไปใหผูเชีย่ วชาญดานตางๆ จํานวน 5
ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการ
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เรียนรูแบบรวมมือ 1 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการสอนคณิตศาสตร 1 ทาน และผูเ ชีย่ วชาญทางดาน
หลักสูตรและการวิจัย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนือ้ หาของใบงานและความสอดคลอง
ตามจุดประสงค และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของใบงาน โดยนําตารางการวิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ผลการตรวจสอบความสอดคลอง
กันระหวางใบงานกับจุดประสงคการเรียนรู พบวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันระหวางใบ
งานกับจุดประสงคการเรียนรู โดยมีคา IOC เทากับ 1 ซึง่ มากกวา 0.50 ถือวาผูเ ชี่ยวชาญสวนใหญมี
ความเห็นที่สอดคลองกัน แตผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหมีการแกไขเนื้อหาบางสวน
4.5. ผูวิจัยนําใบงานที่ผานการตรวจสอบจากผูเชีย่ วชาญแลว มาปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจนสมบูรณ จึงนําไปใชในการทดลอง
5. แบบทดสอบหลังเรียน เปนแบบทดสอบที่มีจุดประสงคใหผูเ ขารวมโปรแกรม
ไดทดสอบ ประเมินผลตนเองจากการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรู หลังจากผูเรียนแตละคนไดรวมกันเรียนรูในแตละแผนการเรียนรู โดยเปน
แบบทดสอบที ่มี แ นวโจทย ส อดคล อ งกั บ เนื ้อ หาแต ล ะแผนการเรี ย นรู  แต ล ะชุ ด ใช เ วลาทํ า
แบบทดสอบประมาณ 15 – 20 นาที ซึ่งขึ้นอยูกับความยาก-งาย ของแบบทดสอบ จํานวน 8 ชุด โดย
มีขั้นตอนการสรางดังนี้
5.1. ผูวิจัยสรางแบบทดสอบหลังเรียนทีม่ ีแนวโจทยสอดคลองกับเนื้อหาแตละ
แผนการเรียนรู แผนการเรียนรูละ 1 ชุด รวมจํานวน 8 ชุด
5.2. ผูว ิจัยนําแบบทดสอบหลังเรียน ทัง้ หมดทีส่ รางขึ้นไปใหผูเ ชีย่ วชาญดาน
ตางๆ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 ทาน
ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการเรียนรูแบบรวมมือ 1 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการสอนคณิตศาสตร 1 ทาน
และผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการวิจัย 1 ทาน เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลองกับเนือ้ หาที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบหลังเรียน
นําตารางการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของผูเชีย่ วชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ผล
การตรวจสอบแบบทดสอบหลังเรียนในดานความสอดคลองระหวางแบบทดสอบหลังเรียนกับสาระ
การเรียนรู พบวาผูเ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันระหวางระหวางแบบทดสอบหลังเรียนกับ
สาระการเรียนรู โดยมีคา IOC เทากับ 1 ซึ่งมากกวา 0.50 ถือวาผูเ ชีย่ วชาญสวนใหญมีความเห็นที่
สอดคลองกัน แตผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหมีการแกไขเนื้อหาบางสวน
5.3. ผูว ิจัยนําแบบทดสอบหลังเรียนทีผ่ านการตรวจสอบจากผูเ ชี่ยวชาญแลว
มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจนสมบูรณ จึงนําไปใชในการทดลอง
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6. แบบฝกทักษะดวยตนเอง เปนแบบฝกทีม่ ีจุดประสงคใหผูเ ขารวมโปรแกรมไดมี
โอกาสฝกทักษะดวยตนเอง ซึ่งจะมีผลทําใหผูเ ขารวมโปรแกรมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนเกิด
ความชํานาญ และเปนการสงเสริมใหผูเรียนคนหาความรูอยางอิสระ ตามทฤษฎีการสรางความรู ซึ่ง
แบบฝ ก ทั ก ษะด วยตนเองเป นแบบฝก แบบเติม คํา ตอบสัน้ ๆ แตละชุดใชเวลาทํา แบบทดสอบ 1
ชั่วโมง จํานวน 32 ชุด โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
6.1. วิจัยสรางแบบฝกทักษะดวยตนเองตามเนือ้ หาที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ที่ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตร จํานวน 32 ชุด ซึ่งประกอบดวย
− แบบฝกทักษะดวยตนเอง เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จํานวน 16 ชุด
โดยแบงตามแผนการเรียนรู ดังนี้
 แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 1 – 4 สําหรับแผนการเรียนรูที่ 1
 แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 5 – 8 สําหรับแผนการเรียนรูที่ 2
 แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 9 – 12 สําหรับแผนการเรียนรูที่ 3
 แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 13 – 16 สําหรับแผนการเรียนรูที่ 4
− แบบฝกทักษะดวยตนเอง เรื่อง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ จํานวน
16 ชุด โดยแบงตามแผนการเรียนรู ดังนี้
 แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 17 – 20 สําหรับแผนการเรียนรูที่ 5
 แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 21 – 24 สําหรับแผนการเรียนรูที่ 6
 แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 25 – 28 สําหรับแผนการเรียนรูที่ 7
 แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 29 – 32 สําหรับแผนการเรียนรูที่ 8
6.2. ผูว ิจัยนําแบบฝกทักษะดวยตนเองทั้งหมดที่สรางขึ้นไปใหผูเ ชี่ยวชาญดาน
ตางๆ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 ทาน
ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการเรียนรูแ บบรวมมือ 1 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการสอนคณิตศาสตร 1 ทาน
และผูเ ชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการวิจัย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนือ้ หา และ
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกทักษะดวยตนเองรู นําตารางการวิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลองของผูเ ชีย่ วชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ผลการตรวจสอบแบบฝก
ทั ก ษะด ว ยตนเองในด า นความสอดคล องระหว า งขอ คํา ถามกั บ วั ตถุ ป ระสงค ก ารเรีย นรู  พบว า
ผูเ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการเรียนรู โดยมีคา IOC
เทากับ 1 ซึง่ มากกวา 0.50 ถือวาผูเ ชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นที่สอดคลองกัน แตผูเชี่ยวชาญ
เสนอแนะใหมีการแกไขเนื้อหาบางสวน
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6.3. ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะดวยตนเองทีผ่ านการตรวจสอบจากผูเ ชีย่ วชาญแลว
มาปรับปรุงแกไขจนสมบูรณ จึงนําไปใชในการทดลอง
7. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุมของผูเขารวม
โปรแกรม ระหวางการเขารวมกิจกรรม เปนแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือในระหวางปฏิบัติ
กิจกรรมในโปรแกรม เพื่อประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือจากการเขารวมโปรแกรมโดยมี
ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือ ดังตอไปนี้
7.1. ผูว ิจัยกําหนดประเด็นการรางแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันใน
การปฏิบัติงานกลุม ตามองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู 5 ขอ ไดแก 1) การ
พึง่ พาอาศัยกันและกันทางบวก 2) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 3) การมีปฏิสัมพันธที่ดี
และการสรางสรรคตอ กัน 4) มีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย 5) กระบวนการกลุม
7.2. ผูวิจัยรางแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
ตามองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรูในขอ 7.1
7.3. ผูว ิจัยนําแบบแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน
กลุมที่สรางขึ้นเสนอตอ
7.4. ผูว ิจัยนําแบบแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน
กลุ ม ที ่ส ร า งขึ ้นไปให ผูเชี ่ย วชาญดา นตา งๆ จํานวน 5 ทา น ประกอบดวย ผูเ ชีย่ วชาญทางด า น
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการเรียนรูแ บบรวมมือ 1 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญ
ทางดานการสอนคณิตศาสตร 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการวิจัย 1 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกทักษะ
ดวยตนเองรู นําตารางการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของผูเ ชีย่ วชาญมาคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลอง ผลการตรวจสอบแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม ในดาน
ความสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามกั บ พฤติ ก รรมความร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านกลุ ม พบว า
ผูเชี่ย วชาญมีความเห็นสอดคลองกันระหวางข อคําถามกับ วัตถุประสงคก ารเรียนรูโดยมีคา IOC
เทากับ 0.95 ซึ่งมากกวา 0.50 แตผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหมีการแกไขเนื้อหาบางสวน
7.5. ผูว ิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุมที่
แกไขเสร็จแลวไปประเมินเขารวมโปรแกรมในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมในโปรแกรม โดยผูว ิจัย
และผูชวยวิจัยรวมกันประเมิน
2.5 การวิเคราะหขอมูล
2.5.1 ขอมูลในขั้นตอนนี้ แบงเปน 2 สวน ไดแก
2.5.1.1 ขอมูลคะแนนรายกลุม ไดแก
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2.5.1.1.1 ขอมูลคะแนนจากการทําใบงาน จํานวน 24 ฉบับ
2.5.1.1.2 ขอมูลคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือ
กันในการปฏิบัติงานกลุม จํานวน 8 ครั้ง
2.5.1.2 ขอมูลคะแนนรายบุคคล ไดแก
2.5.1.2.1 ข อ มู ล คะแนนจากผลการทดสอบแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรทั้งกอนและหลังเขารวมโปรแกรม
2.5.1.2.2 ขอมูลคะแนนจากการทดสอบแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว
จํานวน 8 ชุด
2.5.1.2.3 ขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน
8 ชุด
2.5.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินผลการเรียนรูในขัน้ ตอนนี้ แยกตามผลลัพธ
ที่ตองการวัด ไดดังนี้
2.5.2.1 ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร โดยการวิเคราะห
ความแตกตางของคา เฉลี่ย ( X ) และคา สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ไ ดจากการทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรกอนเขารวมโปรแกรม (Pre-test) และหลังเขา
รวมโปรแกรม (Post-test) ดวยคา match - paired t-test โดยใชคอมพิวเตอรคํานวณดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป
2.5.2.2 ประเมินผลการเรียนรูค ณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรมในแตละ
แผนการเรียน โดยแบงไดดงั นี้
2.5.2.2.1 ทั ก ษะการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร แ บบร ว มมื อ ด ว ยการ
วิเคราะหคาเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทําใบงาน จํานวน 24 ฉบับ โดยใช
คอมพิวเตอรคํา นวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งในการแปลผลขอมูล ผูวิจัยใชหลัก เกณฑ การ
ประเมินคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
2.5.2.2.2 ทักษะการคิดเลข ดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทดสอบแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว จํานวน 8 ชุด โดยใช
คอมพิวเตอรคํา นวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึง่ ในการแปลผลขอมูล ผูวิจัยใชหลัก เกณฑ การ
ประเมินคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
2.5.2.2.3 ประเมิ น ผลคณิ ต ศาสตร ร ายบุ ค คลจากการเรี ย นรู 
คณิตศาสตรแบบรวมมือ ดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลคะแนน
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จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 8 ชุด โดยใชคอมพิวเตอรคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ซึ่งในการแปลผลขอมูล ผูวิจัยใชหลักเกณฑการประเมินคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
2.5.2.3 ประเมินผลกระบวนการเรี ยนรูแบบรวมมือ ดวยการวิเคราะหคา
คะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือ
กันในการปฏิบัติงานกลุม ขณะผูเ รียนดําเนินกิจกรรมในโปรแกรม ซึง่ ประเมินโดยผูส อนรวมกันกับ
ผูชวยวิจัย จํานวน 8 ครั้ง แลวใชคอมพิวเตอรคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งในการแปลผลขอมูล
ผูวิจัยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
คาคะแนนเฉลี่ย
4.51 – 5.00
ระดับคุณภาพในระดับ ดีมาก
คาคะแนนเฉลี่ย
3.51 – 4.50
ระดับคุณภาพในระดับ ดี
คาคะแนนเฉลี่ย
2.51 – 3.50
ระดับคุณภาพในระดับ ปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย
1.51 – 2.50
ระดับคุณภาพในระดับ พอใช
คาคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.50
ระดับคุณภาพในระดับ ตองปรับปรุง
2.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติทีใ่ ชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ใชสูตรดังนี้
1.1. คาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha coefficient) ที่สามารถใชไดกับขอสอบที่เปนอัตนัยที่
มีคะแนนแตละขอไมใช 0 และ 1 ได
2
k   Si 
 
1 2 
k 1
St 

แทน คาความเที่ยงของแบบทดสอบ
k
แทน จํานวนขอในแบบทดสอบ
S 2i
แทน ความแปรปรวนของคะแนนในขอ i
2
St
แทน ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากขอสอบทั้งหมด
(อางถึงใน โชติกา ภาษีผล, 2554)

เมื่อ



1.2. คาความยาก (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดย
ใชสูตร
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P

=

เมื่อ

 XH   XL
I N H  N L 

P แทน คาความยาก

 XH
 XL

แทน ผลรวมของคะแนนรายขอแตละคนในกลุมสูง
แทน ผลรวมของคะแนนรายขอแตละคนในกลุมต่ํา

NH

แทน จํานวนคนในกลุม สูง

NL

แทน จํานวนคนในกลุม ต่าํ

I

แทน คะแนนเต็มในขอนัน้ ๆ

(อางถึงใน โชติกา ภาษีผล, 2554)
1.3. คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
โดยใชสูตร
r
เมื่อ

=

 XH  XL
I N H 

r

แทน คาอํานาจจําแนก
 X H แทน ผลรวมของคะแนนรายขอแตละคนในกลุมสูง

 X L แทน

ผลรวมของคะแนนรายขอแตละคนในกลุมต่ํา

NH

แทน จํานวนคนในกลุม สูง

I

แทน คะแนนเต็มในขอนัน้ ๆ

(อางถึงใน โชติกา ภาษีผล, 2554)
2. สถิ ติ ที ใ่ ช ใ นการเปรี ย บเที ย บคะแนนแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ท์ างการเรี ย น
คณิตศาสตรกอนทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและหลังทดลองใชโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ใชคาสถิติ match - paired t-test โดยใชสูตร
t
เมื่อ

d
d

d  D
 t n1
Sd
n
แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู
แทน คาเฉลี่ยของ d

=
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D
Sd

n

แทน คาเฉลี่ยของความแตกตางของประชากรซึ่งมีคาเทากับ 0
แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ d
แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด

3. สถิติที่ใชในการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
IOC =

R

N
เมื่อ  R = ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
(อางถึงใน โชติกา ภาษีผล, 2554)
ระยะที่ 3 : ศึกษาความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื อ่ สงเสริ ม ความรว มมือในการเรียนรูค ณิต ศาสตรต ามแนวคิด การเรียนรูแ บบ
รวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
การศึกษาความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และ
ทฤษฎี ก ารสร า งความรู  สํ า หรั บ นัก ศึก ษาการศึก ษานอกระบบ ในกรุง เทพมหานคร ผูวิ จัย แบ ง
ออกเปน 2 สวน ไดแก 1) การประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 2) การ
สัมภาษณเกีย่ วกับปจจัยทีเ่ กีย่ วของของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริม
ความร วมมือในการเรีย นรู ค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีก ารสร า ง
ความรูไปใช
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1. แบบประเมิ นพฤติ ก รรมการจั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน มีขั้นตอนการสรา ง
แบบสอบถาม ดังตอไปนี้
3.1.1. ผู วิจัย กํ า หนดประเด็น การรา งแบบสอบถามตามขั้นตอนการเรี ย นรูแบบ
รวมมือกันสรางความรู 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นเตรียมพรอมความรู 2) ขัน้ นําเสนอบทเรียนและการ
สอน 3) ขัน้ รวมมือกันสรางความชํานาญ 4) รวมกันสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม 5) ขั้น
แสดงความรูรายบุคคล
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3.1.2. ผู วิจัย ร า งแบบประเมิ นพฤติ ก รรมการจั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนตาม
ปจจัยในขอ 3.1.1
3.1.3. นํารางแบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ดจัดทํา
ขึ้น นําเสนออาจารยทีป่ รึกษาเพือ่ พิจารณาตรวจสอบเนื้อหา ความถูกตองของการใชภาษา ความ
เหมาะสมของเนื อ้ หาและการเรี ย งลํา ดั บ กอน – หลัง ของคํา ถามในแบบสอบถาม และขอคํ า
เสนอแนะเพื่อนํามาแกไข ปรับปรุง
3.1.4. ผูว ิจัยนําแบบแบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได
ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอผูเชี่ยวชาญดานตางๆ จํานวน 5 ทาน
ประกอบดวย ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 ทาน ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการ
เรียนรูแบบรวมมือ 1 ทาน ผูเชีย่ วชาญทางดานการสอนคณิตศาสตร 1 ทาน และผูเ ชีย่ วชาญทางดาน
หลักสูตรและการวิจัย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา และนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ของแบบประเมิ นพฤติ ก รรมการจัดกิจกรรมการเรี ย นการสอน นํา ตารางการ
วิ เคราะห ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของผู เชีย่ วชาญมาคํ า นวณค า ดั ช นีค วามสอดคลอง ผลการ
ตรวจสอบแบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับขบวนการจัดการเรียนการสอน พบวาผูเ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันระหวางขอ
คําถามกับขบวนการจัดการเรียนการสอน มากกวา 0.50 ถือวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นที่
สอดคลองกัน แตผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหมีการแกไขเนื้อหาบางสวน
3.1.5. ผูวิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แกไข
เสร็จแลวไปใหผูเขารวมโปรแกรมทําแบบสอบถามหลังจากการทํา post-test เสร็จแลว
3.2. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยทีเ่ กีย่ วของของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และ
ทฤษฎีการสรางความรูไปใช มีขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณดังตอไปนี้
3.2.1. ผู วิ จั ย ร า งแบบสั ม ภาษณ เ กี ่ย วกั บ ป จ จั ย ที ่เ กี ย่ วข อ งกั บ การนํ า โปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูไปใช ตามปจจัยในขอ 3.2.1
3.2.2. นํ า ร า งแบบสั ม ภาษณ เ กี ่ย วกั บ ป จ จั ย ที ่เ กี ่ย วข อ งของการนํ า โปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการ
เรีย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสรา งความรูไ ปใชที ่ไ ดจั ดทํา ขึน้ ไปให อาจารย ทีป่ รึ ก ษา และ
ผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของเนื้อหาและการเรียงลําดับกอน – หลังของ
คําถามในแบบสอบถาม แลวทําการแกไขตามคําแนะนําจนเสร็จสมบูรณ
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3.2.3. นําแบบสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของของการนําโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบ
รวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูไปใชที่เสร็จสมบูรณ ไปใชสัมภาษณครูประจํากลุมการศึกษานอก
ระบบ และนักศึกษาการศึกษานอกระบบทีเ่ ขารวมโปรแกรม ตามลําดับ แลวรวบรวมขอมูลโดยการ
จดบันทึกขอมูล ประเด็นสําคัญ
3.2.4. นําขอมูล และประเด็นสําคัญที่ไดจาก ขอ 3.2.4. มาทําดัชนีขอมูล นําไปสราง
ขอสรุปปจจัยที่เกี่ยวของของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
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แผนภูมิที่ 4 สรุปขั้นตอนการวิจัย
ระยะที่ 1
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
การศึกษาปจจัยนําเขาที่ใชการวิจัย
1. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
2. แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
3. ทฤษฎีการสรางความรู

พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิด
การเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู

ระยะที่ 2
ทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู

การทดลองใชรปู แบบกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
•
•
•
•
•
•

แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 8 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว จํานวน 8 ชุด
ใบงาน แผนการเรียนรูละ 3 ชุด รวม 24 ชุด
แบบทดสอบหลังเรียน แผนการเรียนรูละ 1 ชุด รวม 8 ชุด
แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือ

• ทดลองสอนตามรูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่พัฒนาขึ้น
• รวบรวมขอมูล จากเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
• ประเมินผลการเรียนการสอนตามรูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
• ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
• ผลการเรียนรูคณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรม
• ผลกระบวนการเรียนรู

ระยะที่ 3
ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
ผลลัพธที่ได
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
2. กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ
3. ทักษะทางการเรียนรูค ณิตศาสตร

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับ
นัก ศึก ษาการศึ กษานอกระบบ ในกรุง เทพมหานคร ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรีย นรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 2 ผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรีย นรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบ
รวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ที่ได
พัฒนาขึ้นไปใช
โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยแตละระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู ส ํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยแบงผลการวิจัยเปน 2 ขัน้ ตอนไดแก
ขั้นตอนที่ 1 ผลการรวบรวมและสังเคราะหปจจัยนําเขาที่ใชการวิจัย
จากการศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ แนวคิดทฤษฎี การสราง
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ความรู และหลักการสอนและการเรียนรูค ณิตศาสตร ผูว ิจัยสังเคราะหเปนปจจัยนําเขาทีใ่ ชการวิจัย
ไดดังนี้
1. ปจจัยแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูว ิจัยไดศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและหลัก การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Holton
(2005) มีขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 8 ขัน้ ตอน ไดแก
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่

1
2
3
4
5
6
7
8

การเตรียมผูเรียน
การสรางบรรยากาศแหงการเรียนเรียนรู
สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ในโปรแกรม
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ในโปรแกรม
การนําโปรแกรม การศึกษาไปใช
การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู

2. ปจจัยแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ ผูวิจัยแบงการศึกษาเปน 2 ดาน คือ
2.1. ด า นองค ป ระกอบของการเรี ย นรูแ บบรวมมื อ ผูวิจัย รวบรวมแนวคิดดา น
องคประกอบของการเรียนรูแ บบรวมมือของนักการศึกษาหลายๆ ทานทีไ่ ดนําเสนอมาสามารถสรุป
องค ป ระกอบที ส่ ํ า คั ญ ของหลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ
ประกอบดวย
1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive interdependence)
2. ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม (Personal and group responsibility)
3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันระหวางบุคคลและระหวาง
สมาชิกทุกคนในกลุม (Face-to- face promotive interaction)
4. มีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุม ยอย (Interpersonal and small
group skills)
5. กระบวนการกลุม (Group processing)
2.2. ดานขัน้ ตอนการเรียนรูแ บบรวมมือ ผูวิจัย สังเคราะหขัน้ ตอนการเรียนรูแ บบ
รวมมือ ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก
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ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

1
2
3
4
5

ขั้นเตรียมพรอมความรู
ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน
ขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย
ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม
ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล

3. ปจจัยแนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรู ผูว ิจัยได
สังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสรางความรู ประกอบ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรูเดิม
ขั้นที่ 3 ขัน้ ปรับเปลีย่ นแนวคิด
ขั้นที่ 4 ขั้นทําแบบฝกทักษะ
ขั้นที่ 5 ขั้นนําความรูที่สรางและกระบวนการเรียนรูไปใชในสถานการณใหม
ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรีย นรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามองคประกอบของการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรีย น ผูวิจัยนําผลการศึกษาปจจัย นํา เขา ที่ใ ชก ารวิจัย ทีไ่ ดจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะหเปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสรา งความรู สํา หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของโปรแกรม ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
1) หลักการและเหตุผล
อันเนือ่ งมาจากในปจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบยังอยูในระดับต่าํ อันเปนผลมาจากการเรียนดวยวิธีการเรียนแบบเดิม ที่เปนลักษณะที่
ผูส อนมีหนาที่เปนเพียงผูส อน ขาดสือ่ การเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนไดคนควาเพือ่ ทําความ
เขาใจมากขึน้ บรรยากาศการเรียนในชัน้ เรียนไมเอือ้ ตอการเรียนรู ผูเ รียนตางคนตางเรียน ขาดการ
เรียนรูแบบชวยเหลือกันเพื่อใหมีการแบงปนความรูซ ึ่งกันและกัน ขาดการฝกฝนทักษะทางการคิด
อยางเหมาะสม ดังนัน้ ผูว ิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษารูปแบบการเรียนรูแ บบรวมมือ ในการพัฒนา
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โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใชโปรแกรมการศึกษาผูใ หญของ Holton (2005) ซึ่งมี
ขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมสําหรับโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตร ตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ กลาวคือ มีขัน้ ตอนในการเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนกอนเขาสูการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศการ
เรีย นการสอนที่เอื้อตอการเรีย นรู ทําใหผูเรีย นมีค วามรูสึกสนใจในการเรียนมากขึน้ มีก ารสรา ง
กระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูร วมกันโดยการกําหนดบทบาทผูเรียนอยาง
ชัดเจนทําใหการเรียนเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับกระบวนการเรียนการสอน
คณิตศาสตรที่สงผลใหผูเรียนและผูส อนทําหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพผูวิจัยใชแนวคิด
การเรียนรูแบบรวมมือ(Aronson, 1978; Slavin, 1978; Johnson and Johnson, 1994) ที่จะดึงศักยภาพ
ตางๆที่มียูใ นผูเ รียนแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและกลุม ใหมากทีส่ ุด และในการสราง
ศักยภาพของผูเรียนแตละคนผูวิจัยใชทฤษฎีการสรางความรู (ชนาธิป พรกุล, 2543; พิมพพันธ เดชะ
คุปต, 2545; Driver and Bell, 1986) ที่ใชการเชื่อมโยงความรูเ ดิมและการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมที่
ไดจากการศึกษาคนควาดวยตัวเองจากสือ่ ตางๆ หรือจากการรวมคิดกับสมาชิกในกลุมทีม่ ีแนวคิดที่
แตกตางกัน ดวยการอภิปราย สาธิต หรือกิจกรรมทางคณิตศาสตรที่สงเสริมการเรียนรูแ บบรวมมือ
และทฤษฎี ก ารสร า งความรู  เพื ่อใหผู เรี ย นใชใ นการปรับ เปลีย่ นแนวคิ ดและสามารถสรา งเป น
ความคิดรวบยอดของตนเอง ทําใหผูเรียนไดมีทักษะทางคณิตศาสตรตามวัตถุประสงคการเรียนรู
และทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถศึ ก ษาสร า งความรูด  ว ยตนเอง การเรี ย นรู เ ป นกลุ ม สามารถทํา ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรูท าง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ และการคิดวิเคราะหในการเรีย น
คณิตศาสตรซึง่ จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร เพื่อเปน
ประโยชนอยางยิง่ ตอการใหแนวทางในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรูท างการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนในดานการเรียนคณิตศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรูศาสตรแขนงอื่นๆ ในอนาคต
2) วัตถุประสงคของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
2.1. เพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบ
รวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
2.2. เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรดวยแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎี
การสรางความรู
2.3. เพื่อสงเสริมผูเรียนใหเรียนรูคณิตศาสตรไดเต็มศักยภาพของตนเอง
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3) กระบวนการในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู ประกอบดวย
1. การเตรียมผูเรียน
เปนขัน้ ตอนการเตรียมผูเรียนใหเขาใจรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนที่จัดทําขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
1.2. ผูเรียนทําการแบงหนาที่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
1.3. ผูเ รียนทําความเขาใจในบทบาท หนาทีข่ องสมาชิกแตละคนในกลุม รวมทัง้ กฎ
ระเบียบตางๆ ที่ผูเรียนควรปฏิบัติขณะเขารวมกิจกรรม เพื่อประโยชนสูงสุดในการเรียนรู รับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมและสรางประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในกลุม
1.4. ผูเรียนซักถามในรายละเอียดที่ผูเรียนสงสัย
1.5. ผูเรียนทําการแบงกลุม ออกเปนกลุมๆละ 5 คน โดยจัดลําดับผูเรียนใหเรียงตาม
การคละความสามารถ คละเพศ และคละอายุ ตามลําดับ และสมาชิกในแตละกลุมจะประกอบดวย ผู
มีความสามารถสูง 1 คน ผูม ีความสามารถปานกลาง 2 คน และผูม ีความสามารถต่ํา 2 คน โดยการ
ประเมินความสามารถทําโดยการทดสอบวัดผลการดวยแบบทดสอบกอนการเรียน (Pre-test) แลว
นําคะแนนมาเรียงลําดับจาก มาก ไป นอย แลวทําการจัดกลุม การเรียนรูแ บบรวมมือ โดยแบงเปน
กลุมๆ ละ 5 คน ซึ่งแตละกลุมจะมีการคละกันตาม 1) ระดับคะแนน 2) เพศ 3) อายุ ตามลําดับ
2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1. การจั ด ที ่นั ่ง เรี ย นเป น กลุ ม แบบไม เ ป น ทางการโดยการนั ่ง เป น กลุ ม แบบรู ป
วงกลมหรื อ รู ป ตั ว ยู เพื ่อ ให เ ป นบรรยากาศการเรี ย นรูท ี ่ไ มเ ครีย ดและทํ า ให ส มาชิก ในกลุ ม มี
ปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด สามารถสนทนาหรืออภิปรายเรื่องเนื้อหาที่เรียนไดอยางสะดวก
2.2. ผูสอนเลือกกิจกรรมละลายพฤติกรรมทีท่ ําใหผูเรียนในกลุม มีความรูสึกที่ดีตอ
กันเชน การแนะนําตัวสมาชิกในกลุม และสามารถจะทํางานรวมกันไดอยางสบายใจ ทําใหผูเขารวม
โปรแกรมเปนกลุมทดลองและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางแทจริง
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2.3. ผูผูส อนบอกผูเรียนทุกครัง้ วาจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จใน
การเรียน และทําใหผูเรียนมีความรูสึกวาผูสอนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูเรียน โดยพยายาม
กระตุนใหผูเรียนทํางานที่ดีที่สุด และใชคําพูดดานบวก
2.4. ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนมีการทํางานแบบประชาธิปไตย โดยใหผูเรียนรับฟงและ
รวมแบงบันความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
3. สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
การสรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้
3.1. ใหผูเรียนรวมกันตั้งชื่อกลุม ของตนเอง
3.2. ใหผูเรียนทําการกําหนดบทบาท หนาทีข่ องสมาชิกในกลุมดวยความสมัครใจ
และใหแตละคนสับเปลีย่ นบทบาท หนาที่ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ซึ่งสมาชิกทุกคนตองมี
หน า ที ่แ ละรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที ่ที ่ไ ด รั บ มอบหมาย และช ว ยเหลื อ ซึ ่ง กั น และกั น ใช ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานกลุมในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก
ภายในกลุม โดยผูเรียนแตละคนในกลุมมีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
3.2.1. ผูตรวจสอบและจดบันทึก มีหนาทีต่ รวจสอบความเขาใจ ความเห็นที่
สอดคลองกันและบันทึกความคิดเห็นของกลุม การตัดสินใจการดําเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ
3.2.2. ผูติดตามการทํางาน มีหนาที่กระตุนใหทุกคนในกลุมเอาใจใสกับการ
ทํางานใหเสร็จทันเวลา
3.2.3. ผูสนับสนุน มีหนาที่สนับสนุนความพยายาม ความคิดเห็นและความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม
3.2.4. ผูรายงาน มีหนาที่แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุมอืน่ นําเสนอผลงานตอชั้น
เรียนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแตละกิจกรรม
3.2.5. ผูรักษากติกาของกลุม มีหนาที่คอยควบคุม รักษากฎระเบียบตางๆในการ
ปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกแตละคนในกลุมที่ไดรับมอบหมายหนาทีป่ ฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจ ไมผลัก
ภาระใหเพื่อน
3.3. สมาชิ ก ในกลุ ม ร ว มกั น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามบทบาท หน า ที่ อ ย า งมี ค วาม
รับผิดชอบเพื่อบรรลุความสําเร็จของกลุม และมีการหมุนเวียนบทบาท หนาที่ของสมาชิกในกลุมแต
ละคนใหสมาชิกทุกคนในกลุม ไดมีบทบาทและหนาทีค่ รบทุกบทบาท เพือ่ ฝกฝนใหเกิดทักษะการ
เรียนรูรวมกันอยางแทจริง
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4. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
ผู เ รี ย นทุ ก คนร ว มกั บ ผู ส อนประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ หาความต อ งการในการเรี ย นรู โ ดย
พิจารณาตามหัวขอเรื่องที่ตองศึกษาในเนื้อหา รายวิชาคณิตศาสตรจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก เรื่องจํานวนและการดําเนินการ เศษสวน
ทศนิยม เลขยกกําลัง และอัตราสวน สัดสวน และรอยละโดยทําการกําหนดเรื่องที่ตองการเรียนรู
รวมกันในหัวขอทีต่ องเรียนรู เชน ประโยชนที่ไดจากการเรียนในเนือ้ หานัน้ ๆ สามารถนําไปปรับใช
กับชีวิตประจํา วันไดอยางไร หรือสามารถนํา ไปประยุกตใชกับ การประกอบอาชีพ ของผูเรีย นได
หรือไม อยางไร เปนตน
5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ในโปรแกรม
ผู ส อนและผู เ รี ย นทุ ก คนที ่เ ข า ร ว มโปรแกรมฯ ทํ า การประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ กํ า หนด
วัตถุประสงคการเรียนรูในโปรแกรมฯ ที่เหมาะสมกับเนือ้ หาในรายวิช าทีศ่ ึกษาและประโยชนที่
สามารถนําความรูจากการเรียนไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ในโปรแกรม
กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรีย นเพือ่ สง เสริม ความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสังเคราะหโดยใชขัน้ ตอนการเรียนรูแ บบรวมมือ
ผสมผสานกับ ขั น้ ตอนของทฤษฎี การสรา งความรู  เปนขั้นตอนการเรี ย นรูแ บบร วมมือกั นสรา ง
ความรู ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1 แนะนํ า และสร า งความร ว มมื อ เบื ้อ งต น ผู ส อนแนะนํ า บทเรี ย นและ
วัตถุประสงคการเรียนรู พรอมสรางแรงจูงใจในการเรียน ชีแ้ จงกิจกรรมการเรียนรูและการทําใบงาน
แจงเกณฑการประเมิน และขอตกลงในการประเมิน
1.2 ผูสอนใหผูเรียนในแตละกลุมมีกิจกรรมสรางความรวมมือเบื้องตนโดย
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกัน ทําความรูจักและเขาใจกันใหมากขึน้ เพื่อใหเกิดความ
สนิทสนมและคุนเคยกัน สามารถปฏิบัติดวยกันในกลุม อยางราบรืน่ และสบายใจ และมีความเกือ้ กูล
ซึ่งกันและกัน
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1.3 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมทีม่ ีอยูเ กี่ยวกับเรือ่ ง
ที่จะเรียนโดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการเรียนการสอน
1.4 เป ด โอกาสให ส มาชิ ก ในกลุ ม ปรั บ ความรู พื ้น ฐานเดิ ม ด ว ยการ
ปรึกษาหารือกันในกลุมเพื่อทบทวนและแกขอสงสัยในการคิดคํานวณเกี่ยวกับความรูพื้นฐานที่ไดทํา
แบบทดสอบไป
1.5 เปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัยกับผูสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอบทเรียนและการสอน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1 ผูสอนนําเสนอเนือ้ หาบทเรียนดวยเทคนิคที่งายตอการเขาใจ สามารถคิด
ไดอยางรวดเร็ว รวบรัด และนําเสนอวิธีคิดทีห่ ลากหลายในการแกปญหาเพื่อเพิม่ ทักษะและผูเรียน
สามารถคิดคํานวณดวยวิธีดังกลาวไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น อยากแสดง
ความสามารถในการคิดอยางรวดเร็ว ทาทายความสามารถ และผูเ รียนสามารถคิดคํานวณและแก
โจทยปญหาที่ทาทายมากขึ้นไดดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู
2.2 ผูสอนจัดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย พรอมแนะนําเอกสารและ
สือ่ การเรียนการสอนตางๆ ที่จะใชในกระบวนการเรียนการสอน เชน เอกสารใบงานประกอบการ
เรี ย นการสอน หนั ง สื อแบบเรี ย น หนัง สื อคูมือ ประกอบการเรีย น CD-ROM ของเนื้อหาที่เรีย น
แบบทดสอบตางๆ เปนตน
2.3 ผูส อนแจกเอกสารใบงานเพื่อการเรียนรูใหผูเรียนแตละกลุม และใหแต
ละกลุม เลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรีย มไวตามตองการ และเริม่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 ปรับเปลีย่ นแนวคิดรวมกัน เปนขัน้ ทีผ่ ูเ รียนจะมีการปรับเปลีย่ นแนวคิด
หรื อ วิ ธี ก ารคํ า นวณที ย่ ั ง ไม ล งตั ว หรื อ ยั ง สรุ ป เป น ความคิ ด รวบยอดของตั ว เองไม ไ ด โดยใช
กระบวนการกลุมที่สมาชิกทุกคนในกลุม จะตองมีความสัมพันธทีด่ ีตอกัน จะตองอธิบายใหสมาชิก
ทุก คนได เข า ใจ สมาชิ ก ทุ ก คนปฏิ บัติตามหนา ทีท่ ีไ่ ดรั บ มอบหมายอยา งเครง ครัด ร วมกันเสนอ
แนวคิดของตนเองในการศึกษาและทําความเขาใจกับใบงานที่ไดรับมา อภิปรายหรือสาธิตใหสมาชิก
ภายในกลุมรับ ทราบ แลวพิจารณาความแตกตางและความขัดแยง ระหวางความเขาใจในวิธีการ
คํานวณคณิตศาสตรของตนเองกับสมาชิกคนอื่น นําวิธีการคํานวณแบบใหมที่ไดมาวิเคราะห สมาชิก
ภายในกลุมรวมกันปรับวิธีการคํานวณคณิตศาสตรใหถูกตองและหากมีขอสงสัยทีห่ าขอสรุปไมได
จึงขอขอแนะนําจากผูสอนทีค่ อยสังเกตการณอยูใ กลๆ จนสมาชิกในกลุม เขาใจวิธีการคํานวณ
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คณิตศาสตรอยางกระจางแจงและสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดหรือเทคนิคทีง่ ายตอการเขาใจ
ของตัวเองได
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนือ้ หาที่ได
กระทํารวมกันและสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดหรือเทคนิคทีง่ ายตอการเขาใจของตัวเองได
แลว ก็ จะนํา ความคิ ดรวบยอดทีไ่ ดพัฒนามาใชใ หเกิดความชํานาญโดยการฝก ทัก ษะในหนัง สื อ
แบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD-ROM ของเนือ้ หาทีเ่ รียน แบบทดสอบตางๆ ทีก่ ลุมได
คัดเลือกมาจากขัน้ ที่ 2 ซึ่งสมาชิกแตละคนจะเลือกสือ่ การสอนที่ตนเองสนใจ ทําแบบฝกทักษะให
เกิดทักษะ ความเขาใจอยางถองแท และเกิดความชํานาญ
3.3 รวมกันแสดงความรู เปนขั้นที่ใหผูเรียนสะทอนตนเองโดยเปรียบเทียบ
แนวคิดหรือวิธีการคํานวณของตนในตนบทเรียนและทายบทเรียน และสะทอนการรวมมือกันจาก
การนําความรูท ีส่ รางคือ ความเขาใจในวิธีการคํานวณคณิตศาสตรรวมทั้งกระบวนการเรียนรูหรือ
วิธีการคํานวณคณิตศาสตรที่ผูเ รียนสรางดวยตนเองไปใชในการทําใบงานในเอกสารการเรียนรูท ี่
ไดรับซึ่งเปนโจทยทีม่ ีความซับซอนมากขึน้ หรือในรูปของการปฏิบัติกิจกรรมทีม่ ุง เนนความรวมมือ
รวมใจกันในการสรางความรู ใชทักษะตางๆเพื่อแกไขปญหาที่หลากหลายรวมกัน กอใหเกิดความ
สามัคคีป รองดองกัน รูจ ัก ชวยเหลือเกื้อกูล กันเพือ่ ใหรวมใจกันปฏิบัติภารกิจใหลุลว งไปไดอยา ง
สมบูรณ โดยรวมกับสมาชิกในกลุมดวยการเสนอแนวคิดวิธีแกปญหาตามที่ไดเรียนรูมา
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
4.1 ผูส อนประเมินผลการเรียนรูแ ตละกลุม โดยสุม เลือกสอบถามความเขาใจ
ของสมาชิกในแตละกลุม และใหผูที่ถูกสุมเลือกตอบคําถามของผูส อนซึง่ เปนคําถามจากเนือ้ หาที่
ผูเรียนไดเรียนรูผานไป
4.2 ผูเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปบทเรียนและนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา
โจทย
4.3 ผูสอนอธิบายเพิม่ เติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
4.4 สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม และขอควรปรับปรุงที่จะนําไปปรับปรุงแกไข
ในการเรียนรูครั้งตอไป
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
5.1 ทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียนซึ่งตองอาศัย
การประยุกตเนื้อหาที่ไดทําการศึกษามาจากการเรียนรูตามแนวคิดการรวมมือกันสรางความรู ซึ่งจะมี
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ทั้งโจทยเกี่ย วกับ ทักษะการคิดและโจทยปญหาที่นําไปประยุกตใชใ นชีวิตประจําวัน ผูเรีย นทํา
แบบทดสอบที ต่  อ งนํ า เนื อ้ หาที ่เ รี ย นรู ไ ปปรั บ ใช ใ นสถานการณ ใ หม เ ป น รายบุ ค คลอย า งเต็ ม
ความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน
5.2 ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเองเพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญในการ
คิด คํานวณและการแกปญหาตางๆมากขึ้น เปนแบบฝกทีม่ ีทั้ง โจทยเกี่ยวกับทัก ษะการคิด โจทย
ปญหาที่นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและทักษะการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ
7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช มีขน้ั ตอนการดําเนินการดังนี้
7.1. การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กผู เ ข า ร ว มโปรแกรมเป น กลุ ม ผู เ รี ย น โดยกํ า หนด
เงื่อนไข และเปดรับสมัครผูเรียนที่สนใจและตกลงเขารวมกิจกรรมตามเงื่อนไข
7.2. ดําเนินการสอนดวยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรีย นรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู
การประเมินผลโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร มีการประเมินผลในดานตางๆ ดังตอไปนี้
8.1. ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ ์ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ห ลั ง เข า ร ว มโปรแกรม
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบปรนัย และแบบอัตนัย สํา หรับ
ประเมินผลกอนการเขารวมโปรแกรม และหลังการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
8.2. ประเมินผลกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
ความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม ตามองคประกอบแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ ไดแก
8.2.1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก
8.2.2. การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน
8.2.3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคที่ดีตอกัน
8.2.4. การมีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย
8.2.5. การมีกระบวนการกลุม

154
8.3. ประเมิ นผลทัก ษะทางการเรีย นรูค ณิตศาสตรใ นแตละแผนการเรีย น ซึ่ง
แบงเปน
8.3.1. ประเมินผลทักษะการคิดเลข โดยใชแบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว
8.3.2. ประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ โดยใชใบงาน
8.3.3. ประเมินผลการเรียนรูจ ากโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย
ใชแบบทดสอบหลังเรียน
สรุปไดเปนแผนภาพโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือ
ตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู ไดดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 5 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
2. สราง
บรรยากาศ
แหงการเรียนรู

1. เตรียม
ผูเรียน

3. วางแผนการ
เรียนรูรวมกัน

องคประกอบของ
โปรแกรม
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนฯ

8. ประเมินผล
โปรแกรม

7. นําโปรแกรม
การศึกษาไปใช

6. ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือกัน
สรางความรู

4. วินิจฉัย
ความตองการ
ในการเรียนรู

5. กําหนด
วัตถุประสงค
การเรียนรู

1. ขั้นเตรียม
พรอมความรู
5. ขั้นแสดง
ความรูรายบุคคล

4. ขั้นรวมกัน
สรุปบทเรียน

2. นําเสนอบทเรียน
และการสอน

3. ขั้นรวมมือกันสราง
ความชํานาญ
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ระยะที่ 2 ผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
การทดลองใช โ ปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นที ผ่ ู ว ิ จั ย พั ฒ นาขึ น้ เป น การ
ดําเนินการสอนกลุม ทดลองซึ่งเปนนักศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนในศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ยเขตลาดพรา ว และเต็มใจใหความรวมมือในการวิจัยจํานวน 30 คน แต
เนื่องจากผูเรียนที่เปนนักศึกษาการศึกษานอกระบบบางคนไมสามารถเขารวมโปรแกรมไดครบทุก
ครั้งเนื่องจากในบางสัปดาหผูเรียนติดธุระสําคัญดวน ตองทํางานประจําเพิ่มบางครั้ง และมีผูเรียน
บางคนไมสามารถมาทําการทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเขา
รวมโปรแกรมได จึงทําใหมีผูเขารวมโปรแกรมที่เปนกลุมทดลองของโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ทฤษฎี ก ารสร า งความรู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ในกรุ ง เทพมหานคร ที ่เ ข า ร ว ม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและไดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจากการ
ทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรกอนเขารวมโปรแกรม (Pre-test) และ
หลังเขารวมโปรแกรม (Post-test) จํานวนทั้งสิ้น 22 คน
ผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 5 สวน โดยแยกเปนขอมูล
ทั่วไปของกลุมทดลองและแยกตามผลลัพธที่ตองการวัด ตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 ผลการใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ตามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎีก ารสร า งความรูใ นส ว น
กระบวนการในโปรแกรม
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง
สวนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร โดยการวิเคราะหความ
แตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานที่ไดจากการทดสอบแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรกอนเขารวมโปรแกรม (Pre-test) และหลังเขารวมโปรแกรม
(Post-test)
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สวนที่ 4 ประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย
และค าส วนเบี ย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบประเมินพฤติก รรมความรวมมือกันในการ
ปฏิบัติงานกลุม จํานวน 8 ครั้ง
สวนที่ 5 การประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรมในแตละ
แผนการเรียน โดยแบงไดดงั นี้
5.1. ประเมินผลทักษะการคิดเลข โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทดสอบแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว จํานวน 8 ฉบับ ผูวิจัยใช
หลักเกณฑการประเมินคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
5.2. ประเมินผลทักษะการเรียนรูค ณิตศาสตรแบบรวมมือ โดยการวิเคราะหคา
คะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทําใบงาน จํานวน 24 ฉบับ ผูว ิจัยใช
หลักเกณฑการประเมินคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
5.3. ประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรรายบุคคลจากการเรียนรูค ณิตศาสตรแบบ
รวมมือ โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของขอมูลคะแนนจากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 8 ฉบับ ผูวิจัยใชหลักเกณฑการประเมินคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
สวนที่ 1 ผลการใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรในสวนกระบวนการในโปรแกรม
การทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผูว ิจัยดําเนินการทดลองในสถานที่
ของวัดลาดพราว ซึง่ เปนโถงใหญใชสําหรับสอนนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตลาดพราวแบง
พืน้ ทีใ่ หแยกเปน 3 หอง แตจัดใหสอนเวลาเดียวกันผูว ิจัยทําการสอนในวันอาทิตย ตัง้ แต 9.00 –
12.00 น. ผลการใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยนําเสนอตามขั้นตอนใน
กระบวนการเรียนรู ดังนี้
1. การเตรียมผูเรียน
ผูสอนเตรียมผูเรียนใหเขา ใจรายละเอียดตา งๆที่เกี่ยวกับโปรแกรมการศึก ษานอก
ระบบโรงเรียนที่จัดทําขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1. ผูส อนแนะนํ าเกี่ย วกับ รูป แบบการเรียนรูแบบรวมมือ อยา งละเอีย ดตั้ง แตใ น
ขัน้ ตอนการปฐมนิเทศ พรอมแจกเอกสารแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือใหผูเรียนไดศึกษาเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐาน
1.2. ผูส อนแนะนําการแบงหนาที่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือและ
บอกประโยชนของการแบงหนาที่กันในการการเรียนรูแบบรวมมือ
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1.3. ผูส อนแนะนําใหผูเ รียนทราบถึง บทบาท หนาที่ของสมาชิกแตละคนในกลุม
รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ ที่ผูเรียนควรปฏิบัติขณะเขารวมกิจกรรม เพือ่ ประโยชนสูงสุดในการเรียนรู
รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมและสรางประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในกลุม
1.4. ผูสอนอนุญาตใหผูเ รียนซักถามในสวนที่ผูเ รียนสงสัย ซึง่ มีผูเ รียนสอบถามดวย
ความสนใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอน วาทําไมจึงใหผูเ รียนสอนกันเอง จะทําใหเขาใจวิธีการคิดได
อยางไร ผูสอนจึงบอกวาผูส อนจะสอนเทคนิคการคิดใหผูเรียนเขาใจกอน หลังจากนัน้ ในชวงทํา
กิจกรรมผูสอนจะใหสมาชิกในกลุม ไดเรียนรูจ ากการศึกษาจากสือ่ การเรียนการสอนที่ผูสอนจัดให
ผูเรียนไดศึกษา ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดแลกเปลีย่ นความคิดกันในกลุมอยางอิสระ แตถาผูเรียน
ยังไมเขาใจ ผูสอนก็เปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามกลุมขางเคียงวาสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจได
หรือไม แตถายังไมเขาใจ ผูสอนก็จะอธิบายใหผูเรียนฟงเปนลําดับสุดทายดวยตนเอง ผูเรียนทุกคนจึง
เขาใจหลักการเรียนในเบื้องตน
1.5. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆละ 5 คน โดยจัดลําดับผูเ รียนใหเรียงตามการ
คละความสามารถ คละเพศ และคละอายุ ตามลําดับ และสมาชิกในแตละกลุม จะประกอบดวย ผูมี
ความสามารถสูง 1 คน ผูม ีความสามารถปานกลาง 2 คน และผูมีความสามารถต่าํ 2 คน โดยการ
ประเมินความสามารถทําโดยการทดสอบวัดผลการดวยแบบทดสอบกอนการเรียน (Pre-test) แลว
นําคะแนนมาเรียงลําดับจาก มาก ไป นอย แลวทําการจัดกลุม การเรียนรูแ บบรวมมือ โดยแบงเปน
กลุมๆ ละ 5 คน ซึ่งแตละกลุมจะมีการคละกันตาม 1) ระดับคะแนน 2) เพศ 3) อายุ ตามลําดับ โดยมี
การจัดกลุมดังนี้
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
กลุมที่ 5
กลุมที่ 6

ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 1
ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 2
ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 3
ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 4
ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 5
ประกอบดวยผูเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่ 6

7 13 19 และ 25
8 14 20 และ 26
9 15 21 และ 27
10 16 22 และ 28
11 17 23 และ 29
12 18 24 และ 30

ถามีสมาชิกในกลุม ใดไมคละเพศ จะทําการสลับระดับคะแนนทีอ่ ยูต ิดกันใหเกิดการ
คละเพศ
2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ผูสอนใชแนวทางปฏิบัติตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
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2.1. การจั ด ที ่นั ่ง เรี ย นเป น กลุ ม แบบไม เ ป น ทางการโดยการนั ่ง เป น กลุ ม แบบรู ป
วงกลมหรื อ รู ป ตั ว ยู เพื ่อ ให เ ป นบรรยากาศการเรี ย นรูท ี ่ไ มเ ครีย ดและทํ า ให ส มาชิก ในกลุ ม มี
ปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด สามารถสนทนาหรืออภิปรายเรื่องเนื้อหาที่เรียนไดอยางสะดวก และ
อนุญาตใหผูเ รียนสามารถนําขนมมารับประทานขณะทํากิจกรรมได แตจะตองชวยกันรักษาความ
สะอาด
2.2. ผูส อนเลือกกิจกรรมละลายพฤติกรรมทีท่ ําใหผูเรียนในกลุม มีความรูสึกที่ดีตอ
กันเชน การแนะนําตัวสมาชิกในกลุม และสามารถจะทํางานรวมกันไดอยางสบายใจ ทําใหผูเ ขารวม
โปรแกรมเปนกลุม ทดลองและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางแทจริง เชน กิจกรรมทําความรูจ ัก
เพื่อนๆ เพื่อใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและเปนการสรางความคุนเคยซึ่งกันและกัน
2.3. ผูผูสอนบอกผูเรียนทุกครัง้ วาจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จใน
การเรียน และทําใหผูเรียนมีความรูสึกวาผูสอนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูเรียน โดยพยายาม
กระตุนใหผูเรียนทํางานที่ดีที่สุด และใชคําพูดดานบวก
2.4. ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนมีการทํางานแบบประชาธิปไตย โดยใหผูเรียนรับฟงและ
รวมแบงบันความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
3. สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
การสรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้
3.1. ผูเ รียนรวมกันตั้งชื่อกลุมของตนเอง แตละกลุม ใหความรวมมือเปนอยางดี โดย
ไดตั้งชื่อกลุมตามความเห็นของสมาชิกในกลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ชื่อกลุม “cill cill”
กลุมที่ 2 ชื่อกลุม “Body Slam”
กลุมที่ 3 ชื่อกลุม “หญิงออนลา ผูชายออนแรง”
กลุมที่ 4 ชื่อกลุม “บาไดโลก”
กลุมที่ 5 ชื่อกลุม “เปนเลิศ”
3.2. ผูสอนใหผูเรียนการกํา หนดบทบาท หนาที่ของสมาชิกในกลุมแตละคนตาม
ความเหมาะสมของกิจกรรม บทบาทสมาชิก สมาชิกทุกคนตองมีหนาทีแ่ ละรับผิดชอบในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย และชวยเหลือซึง่ กันและกัน ใชทักษะการปฏิบัติงานกลุม ในการทํางานรวมกัน
เพื่อใหเกิดความสําเร็จรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุม โดยมีบทบาทและหนาที่
ดังตอไปนี้
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3.2.1. ผูต รวจสอบและจดบันทึก มีหนาทีต่ รวจสอบความเขาใจ ความเห็นที่
สอดคลองกันและบันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจการดําเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ
3.2.2. ผูติดตามการทํางาน มีหนาที่กระตุนใหทุกคนในกลุมเอาใจใสกับการ
ทํางานใหเสร็จทันเวลา
3.2.3. ผูสนับสนุน มีหนาที่สนับสนุนความพยายาม ความคิดเห็นและความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3.2.4. ผูรายงาน มีหนาที่แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุมอืน่ นําเสนอผลงานตอชั้น
เรียน
3.2.5. ผูรักษากติกาของกลุม มีหนาที่คอยควบคุม รักษากฎระเบียบตางๆในการ
ปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกแตละคนในกลุมที่ไดรับมอบหมายหนาทีป่ ฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจ ไมผลัก
ภาระใหเพื่อน
3.3. ผู ส อนจะคอยกระตุ น สมาชิ ก ในกลุ ม ทุ ก คนให ร ว มกั น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมตาม
บทบาทอยางมีความรับผิดชอบเพือ่ บรรลุความสําเร็จของกลุม และแนะนํามีการหมุนเวียนบทบาท
หน า ที ข่ องสมาชิ ก ในกลุ ม แต ล ะคนใหส มาชิก ทุก คนในกลุม ให ไ ด มีบ ทบาทและหน า ที ่ครบทุ ก
บทบาท เพื่อฝกฝนใหเกิดทักษะการเรียนรูรวมกันอยางแทจริง ซึง่ ผูเรียนทุกคนรับปากวาจะพยายาม
หมุนเวียนใหครบทุกบทบาท
4. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
ผู เ รี ย นทุ ก คนร ว มกั บ ผู ส อนประชุ ม ร ว มกั น เพื ่อ หาความต อ งการในการเรี ย นรู โ ดย
พิจารณาตามหัวขอเรื่องที่ตองศึกษาในเนื้อหา รายวิชาคณิตศาสตรจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก เรื่องจํานวนและการดําเนินการ เศษสวน
ทศนิยม เลขยกกําลัง และอัตราสวน สัดสวน และรอยละโดยทําการกําหนดเรื่องที่ตองการเรียนรู
รวมกันในหัวขอทีต่ องเรียนรู เชน ประโยชนที่ไดจากการเรียนในเนือ้ หานั้นๆ สามารถนําไปปรับใช
กับชีวิตประจํา วันไดอยางไร หรือสามารถนํา ไปประยุกตใชกับ การประกอบอาชีพ ของผูเรีย นได
หรือไม อยางไร เปนตน ผูส อนแนะนําเนือ้ หาแตละเรื่องที่เรียน ใหผูเรียนไดทราบรายละเอียดและ
ประโยชนที่ไดจากการเรียนในเนื้อหา ไดผลสรุปวา ผูเ รียนทุกคนเลือกศึกษาเรียนรูใ นเรือ่ ง เศษสวน
ทศนิยม และเรื่องอัตราสวน สัดสวนและรอยละ ดวยเหตุผลดังนี้
1. เนื่องจากถาตองสอนเนือ้ หาคณิตศาสตรทัง้ หมดตามหลักสูตร จะมีเวลาสอนใน
แตละเรื่องคอนขางนอย อาจทําใหไมสามารถทําความเขาในเนื้อหาที่มีประโยชนในการนําไปปรับใช
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ในชีวิตประจําวันไดเทาที่ควร ผูเรียนสวนใหญจึงมีความเห็นวาจะเลือกเรียนเฉพาะเนื้อหาที่เปนเรื่อง
ใกลตัว มีประโยชนและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน จากการปรึกษากันระหวางผูวิจัย ครู
ผูชวยซึ่งเปนครูผูรับผิดชอบวิชาคณิตศาสตรของผูเรียน และผูเรียนทั้งหมดที่เขารวมโปรแกรม มี
ความเห็นรวมกันวาควรศึกษาเรียนรูใ นเรื่อง 1) เศษสวน ทศนิยม และ 2) อัตราสวน สัดสวนและ
รอยละ
2. เนื่องจากในชวงระยะเวลาดําเนินการทดลองมีวันหยุดนักขัตฤกษและวันเลือกตัง้
สมาชิ ก สภาผู แทนราษฎร และกิ จกรรมทัศ นศึก ษาของศูนยก ารศึก ษานอกระบบ ดัง นั้ นเวลาที่
สามารถใชสอนไดมีคอนขางจํากัด และอาจจําเปนตองหยุดในบางสัปดาหเพือ่ ไปปฏิบัติกิจกรรม
พิเศษของ กศน. จึงอาจไมพอในการเรียนเนื้อหาทั้งหมด จึงควรเลือกเพียงบางเรื่อง
3. จากการปรึ ก ษากั น ระหว า งผู ส อน ครู ผู ช ว ยวิ จั ย ซึ ่ง เป น ครู ผู รั บ ผิ ด ชอบวิ ช า
คณิตศาสตรของผูเ รียน และผูเ รียนทัง้ หมดทีเ่ ขารวมโปรแกรม มีความเห็นรวมกันวาเนือ้ หาในเรือ่ ง
เศษส ว น ทศนิ ย ม และเรื ่องอั ตราส วน สัด สว นและรอยละ สามารถนํา ไปปรั บ ใช ป ระโยชน ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางกวางขวาง จึงควรเลือกศึกษาเรียนรูในเรื่อง เศษสวน ทศนิยม และเรื่อง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
4. ผูว ิจัย และครูผูช วยวิจัยมีความเห็นตรงกันวาในเรื่อง เศษสวน ทศนิยม และเรื่อง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ สามารถใชประเมินผลทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรไดอยาง
เหมาะสมตามวัตถุประสงค
5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ในโปรแกรม
ผู ส อน ครู ผู ช ว ยวิ จั ย ซึ ่ง เป น ครูผู รั บ ผิ ดชอบวิ ช าคณิ ต ศาสตร ข องผู เ รีย น และผู เ รี ย น
ทั้งหมดที่เขารวมโปรแกรมรวมกันจัดประชุมกลุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในโปรแกรมที่
เหมาะสมกับเนือ้ หาและประโยชนทีส่ ามารถนําความรูจ ากการเรียนไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
สรุปโดยแยกตามเรื่อง ไดดังนี้
5.1. เศษสวนและทศนิยม มีวัตถุประสงคการเรียนรู ไดแก
−
−
−
−
−

สามารถอธิบายความหมายของเศษสวนและทศนิยมได
สามารถเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยมได
สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนได
สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมได
สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยมได

5.2. อัตราสวน สัดสวน รอยละ มีวัตถุประสงคการเรียนรู ไดแก

162
−
−
−
−
−
−
−
−
−

สามารถอธิบายความหมายของอัตราสวนและสัดสวนได
สามารถหาอัตราสวนที่เทากันกับอัตราสวนที่กําหนดใหได
สามารถเปรียบเทียบอัตราสวนได
สามารถหาจํานวนทีแ่ ทนดวยตัวแปรในสัดสวนทีก่ าํ หนดใหได
สามารถอธิบายความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละได
สามารถแปลงอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
สามารถแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนหรือทศนิยมได
สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
สามารถแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวนได

6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ในโปรแกรม
กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรีย นเพือ่ สง เสริม ความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูสอนปฏิบัติตามขั้นตอน และมีผลการทดลอง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขัน้ เตรียมพรอมความรู มีผลการปฏิบัติดังนี้
1.1 ผู ส อนแนะนํา บทเรีย นและวัตถุป ระสงคก ารเรีย นรูใ นแต ล ะแผนการ
เรียนรู และสรางแรงจูงใจในการเรียน ชีแ้ จงกิจกรรมการเรียนรูแ ละการทําใบงานแตละฉบับ แจง
เกณฑการประเมิน และขอตกลงในการประเมิน
1.2 ผูสอนใหผูเรียนในแตละกลุมมีกิจกรรมสรางความรวมมือเบื้องตนโดย
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกัน ทําความรูจักและเขาใจกันใหมากขึน้ เพื่อใหเกิดความ
สนิทสนมและคุนเคยกัน สามารถปฏิบัติดวยกันในกลุม อยางราบรืน่ และสบายใจ และมีความเกือ้ กูล
ซึ่งกันและกัน ตัวอยางเชน
ในแผนการเรียนรูที่ 2 ผูสอนใหผูเรียนสรางความคุน เคยกันในกลุม ดวยการทํา
กิจกรรม “ทําความรูจักเพื่อนๆ” ผูเรียนตั้งใจรวมกันทํากิจกรรมอยางสนุกสนาน และสามารถปฏิบัติ
กิ จ กรรมได ต ามเวลาที ่กํ า หนด และผู เ รี ย นเกิ ด ความผ อ นคลายทํ า ให ใ นการเรี ย นรู ใ นเนื ้อ หา
คณิตศาสตร ผูเ รียนกลาทีจ่ ะซักถามขอสงสัยกันภายในกลุมมากขึน้ กวาในแผนการเรียนรูท ี่ 1 และ
เริ่มเกิดความคุนเคยกับผูสอนมากขึ้น ทําใหในขณะที่ผูสอนอธิบายเนื้อหา หรือเทคนิคการคิดเลข
เกี่ยวกับเรื่อง ค.ร.น. ผูเรียนหลายคนกลาถามขอสงสัยและทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น ผูเรียนจึงเริ่ม
มีความสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร และรวมถึงมีผูเ รียนบางคนกลาทีจ่ ะถามซ้าํ ในคําถามเดิม ซึง่
ผูสอนก็ใหคําตอบที่ผูถามเกิดความพอใจ และผูสอนก็แสดงความชื่นชมในความกลาถามของผูเ รียน
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โดยผูสอนไมเคยแสดงอาการโกรธหรือหงุดหงิดตอผูเรียน และผูสอนจะชมเชยผูเรียนคนนั้นในความ
อยากรู อยากเรียน ใหเปนตัวอยางกับผูเรียนคนอื่นๆ
1.3 การทบทวนความรูเดิมใหผูเรียนเปนการรับรูความเขาใจทางคณิตศาสตร
ที่มีอยูเดิ มเกี ่ยวกั บเรื ่องที ่จะเรีย นโดยผูสอนจะใหผูเรีย นทํา แบบทดสอบคณิตคิ ดเร็ ว ในเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการเรียนการสอน สวนมากเปนเรือ่ งเกีย่ วกับ การบวก ลบ คูณ และหารเลข
จํานวนเต็ม และมีเรือ่ งการแกสมการเบื้องตน ซึ่งผลการทดสอบทําใหผูส อนทราบวามีผูเ รียนหลาย
คนยั ง มี ค วามเข า ใจเกี ่ย วกั บ พื น้ ฐานการบวก ลบ คูณและหารเลขจํา นวนเต็ม อยา งดลาดเคลือ่ น
ตัวอยางเชน ในแบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ครัง้ ที่ 1 ขอที่ 5) 5 + 5 – 6 + 4 มีผูเ รียนหลายคนตอบ 0
เพราะเขาใจวา มีความหมายเหมือนกับ (5 + 5) – (6 + 4) ซึง่ ไมถูกตอง ดังนั้นผูสอนจึงไดสอน
เทคนิคการคิดเลขจํานวนเต็มอยางงายๆ ใหผูเรียน โดยผูสอนไดสอนเปนขอความวา
“ ถาจํานวนที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน บวกกัน ใหนําเฉพาะตัวเลข (ไมสนใจ
เครื่องหมาย) มาบวกกัน แลวใสเครื่องหมายเหมือนเดิม ” และ “ถาจํานวนทีม่ ีเครื่องหมายตางกัน
บวกกัน ใหนําเฉพาะตัวเลข (ไมสนใจเครื่องหมาย) มาลบกัน แลวใสเครื่องหมายตามตัวเลขมาก”
ตัวอยางเชน –6 – 3 = –9 หรือ –10 + 6 = –4 เปนตน โดยอาศัยเทคนิคงายๆ
ดังที่กลา วมา ทําใหมีผูเรีย นหลายคนรูส ึก งงวาทําไมจึง ไมย ากอยา งที่คิด ผูสอนจึงแนะนําผูเรีย น
เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรวาตองศึกษาหาเกีย่ วกับเทคนิคตางๆใหหลากหลาย เมือ่ ผูเ รียนทราบ
เทคนิ ค แล ว ผู เ รี ย นจะต องฝ ก ฝนเทคนิ คเหล า นั ้นใหเ กิด ความชํา นาญ และยั ง ต องทบทวนอยา ง
ตอเนือ่ งจึงสามารถใชประโยชนจากเทคนิคเหลานัน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และในขณะที่ผูสอนให
ผูเ รียนทบทวนความรูเ ดิม ผูเ รียนในกลุม “เปนเลิศ” คนหนึ่งสงสัยในขอความทีเ่ ปนเทคนิคที่ผูสอน
ไดกลาวไปแลว จึงไดถามเพื่อนที่เปนสมาชิกกลุมเดียวกัน และเพื่อนก็สามารถทําใหผูเรียนคนนั้น
เขาใจได ซึ่งผูสอนก็กลาวชื่นชมทัง้ สองคนวาไดใชประโยชนจากการเรียนรูแ บบรวมมือแลว และทํา
ใหผูเรียนในแตละกลุม หลายคนไดเกิดการซักถามขอสงสัยจากสมาชิกในกลุมอยางตอเนือ่ ง และใน
บางโอกาสผูส อนก็ไดลองทดสอบความรูเดิมของผูเ รียนทุกคนโดยซักถามการคิดเลขเกีย่ วกับการ
บวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม โดยใหผูเรียนแตละกลุมปรึกษากันแลวสงตัวแทนลุกขึ้นตอบที
ละกลุม สวนใหญตอบไดถูกตอง อันแสดงใหเห็นถึงความรวมมือในการเรียนรู และเห็นถึงประโยชน
ของการเรียนรูแบบรวมมือ
1.4 เมื่อผูสอนไดทดสอบแบบทดสอบคณิตคิดเร็วเสร็จเรียบรอยผูสอนจะ
เปดโอกาสใหสมาชิกในแตละกลุม ปรึกษาหารือกันในกลุม เพือ่ ทบทวนและแกขอสงสัยในการคิด
คํานวณเกี่ยวกับความรูพื้นฐานที่ไดทําแบบทดสอบไป ซึง่ โดยสวนมากผูเ รียนสามารถทําความเขาใจ
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กันภายในกลุมไดโดยไมตองปรึกษาผูสอน แสดงใหผูเรียนเห็นถึงประโยชนของการสรางความรูจาก
การเรียนรูรวมกัน
1.5 ในบางแผนการเรียนรู ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัยกับ
ผูส อนในเนือ้ หาของคณิตศาสตรพืน้ ฐานทีย่ ังมีบางกลุม สงสัยหรือไมเขาใจ มีผูส งสัยไดซักถามถึง
เทคนิคการคิดเลขเกีย่ วกับการคูณ หารจํานวนเต็มลบ วามีเทคนิคการคิดเปนอยางไรบาง ผูสอนได
กลาวชื่นชมผูเรียนที่ถามคําถามนี้เพราะเปนคําถามที่มีประโยชนมากสําหรับผูที่ยังสับสนในเรื่องการ
คูณ หารจํานวนเต็ม จึงไดใหเทคนิคการคิด วา
“การคูณ หารจํานวนทีม่ ีเครื่องหมายลบหลายๆจํานวน ใหคูณหรือหารเลข
ตามปกติโดยไมสนใจเครือ่ งหมายลบ แลวใหนับจํานวนเครือ่ งหมายลบ ถาจํานวนเครือ่ งหมายลบ
เปนจํานวนคี่ ใหใสเครื่องหมาย ลบ แตถาจํานวนเครื่องหมายลบ เปนจํานวนคู ใหใสเครื่องหมาย
บวก หนาผลคูณ หรือผลหารนั้น”
ซึ ่ง มี ทั ้ง ผู เรี ย นที่เขา ใจและไมเขา ใจ ผูส อนจึง ใหผูเรีย นที่เขา ใจถูก ตองแล ว
อธิบายใหเพือ่ นสมาชิกในกลุม ที่ยังไมเขาใจรับฟง โดยผูส อนคอยสังเกตการณ และกลาวชืน่ ชมทุก
คนที่รวมมือกันเรียนรู
ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน มีผลการปฏิบัติดังนี้
2.1 ผูสอนนําเสนอเนื้อหาบทเรียนดวยเทคนิคที่งายตอการเขาใจ สามารถคิด
ไดอยางรวดเร็ว รวบรัด โดยใชเอกสาร แผนการเรียนรูที่ 1 – 8 ที่อธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอนใน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และนําเสนอวิธีคิดที่หลากหลายในการแกปญหาเพื่อเพิ่ม
ทักษะและผูเรียนสามารถคิดคํานวณดวยวิธีดังกลา วไดดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนสวนใหญรูสึกชอบ
เพราะผูสอนนําเสนอหลักการคิด เทคนิคทีท่ ําใหผูเรียนเขาใจไดไมยาก ใชคําพูดที่ไมเปนวิชาการ
จนเกินไป และเมือ่ ผูส อนดํา เนินการสอนในแตละเทคนิค เสร็จเรียบรอย ผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนสอบถามขอสงสัยเสมอ ซึ่งผูเรียนสวนใหญเขาใจเทคนิคการคิดตางๆที่ผูสอนไดนําเสนอ แตมี
ผูเ รียนบางคนยังไมเขาใจ ผูสอนจึงลองใหผูเรียนสอบถามเพื่อนในกลุมที่เขาใจแลว ปรากฏวาสวน
ใหญเพือ่ นจะสามารถอธิบายเทคนิคทีต่ นทราบใหเพือ่ นเขาใจได แตมีเนือ้ หาในบางหัวขอซึง่ เปน
โจทยปญหาเชน แผนการเรียนรูที่ 7 หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ มีผูเ รียนทีไ่ มเขาใจและสงสัย
สอบถามกลับเปนจํานวนมาก ผูสอนจึงตองอธิบายใหมซึง่ ทําใหผูเ รียนเขาใจมากขึ้น และผูสอนได
แนะนําใหผูเรียนไดคนควาเกี่ยวกับโจทยปญหาใหมๆในสือ่ การเรียนการสอนทีผ่ ูส อนไดจัดหามาให
และรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับโจทยแนวใหมๆที่ไดคนความา แตถามีโจทยขอใดที่สมาชิกทุกคนใน
กลุม ยังไมเขาใจ ก็ใหลองสอบถามเพือ่ นกลุม ขางๆ แตถายังไมสามารถทําไดก็ใหขอคําแนะนําจาก
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ผูสอน โดยผูสอนจะใหเพียงคําแนะนําในการคิด แตไมทําใหดู เพื่อใหผูเ รียนไดคนควาหาความรูจ าก
สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการแบงปนความรูกันในกลุม
2.2 ผูสอนจัดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย พรอมแนะนําเอกสารและ
สือ่ การเรียนการสอนตางๆ ทีจ่ ะใชในกระบวนการเรียนการสอน เชน เอกสารใบงานประกอบการ
เรี ย นการสอน หนั ง สื อแบบเรี ย น หนัง สื อคูมือ ประกอบการเรีย น CD-ROM ของเนื้อหาที่เรีย น
แบบทดสอบตางๆ เปนตน ผูเ รียนบางคนใหความสนใจกับหนังสือคูม ือประกอบการเรียนและได
นําไปศึก ษาที่โตะของกลุม ตนเองโดยเฉพาะแผนการเรียนรูที่เกีย่ วกับ โจทยปญหา เชน แผนการ
เรียนรูที่ 7 และ 8 หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ และการแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
ตามลําดับ ผูเรียนสวนมากมักมีความสงสัยในดานการตีความโจทยปญหา ผูส อนจึงแนะนําใหผูเรียน
ดูหนังสือคูม ือประกอบการเรียนในสวนที่เปนโจทยปญหาทีบ่ รรยายพรอมเฉลย แลวศึกษาทําความ
เขาใจในเฉลยนัน้ สําหรับ CD-ROM ผูเ รียนไมสามารถศึกษาในชัน้ เรียนไดเพราะวัดลาดพราวไมมี
เครื่องสําหรับเลน CD-ROM แตมีผูเรียนบางคนขอยืมไปศึกษาเองที่บาน ซึ่งผูสอนก็อนุญาต
2.3 ผูส อนแจกเอกสารใบงานในแผนการเรียนทีเ่ รียนในคาบนั้นๆโดยในแต
ละแผนการเรียนรูจะมีใบงาน 3 ใบงาน เพื่อการเรียนรูใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อ
การเรี ย นการสอนที ่ผู ส อนจั ด เตรี ย มไว ต ามต อ งการ โดยอธิ บ ายให ผู เ รี ย นแต ล ะกลุ ม ทราบ
วัตถุประสงคของการใบงานเพียงชุดเดียววา มีวัตถุประสงคใหผูเ รียนไดรวมมือกันแสดงความรูทีไ่ ด
จากคําแนะนํา การนําเสนอบทเรียนผูส อน และจากการศึกษาคนควาจากสือ่ การเรียนการสอน การ
รวมมือกันแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง การใชองคประกอบตางๆของการเรียนรูแ บบรวมมือ
และการสรางความรูท ี่ผูส อนไดเคยอธิบายใหฟง และผูสอนเนนใหผูเ รียนทุกคนใชความอดทนทีจ่ ะ
ศึกษาหาความรูดวยหลักการเหลานี้ เพราะตองใชเวลาพอสมควรจึงจะเริม่ เห็นผลสัมฤทธิ์ แตผูส อน
และผูชวยวิจัยจะคอยเปนผูแนะนํา กระตุนและใหกําลังใจกับผูเรียนทุกคน ซึง่ ผูเรียนสวนใหญเขาใจ
และบอกวาจะพยายามทําใหดีทีส่ ุดเทาทีต่ นจะทําได แตไมขอรับปากเพราะผูเ รียนสวนใหญไมคอย
ชอบคณิตศาสตร หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
ในขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ ผูสอนใหผูเ รียนแบงหนาที่กันทํา
กิจกรรมในใบงาน โดยเนนเรือ่ งการแบงหนาที่ในแตละแผนการเรียนวาควรเปนหนาที่ที่ไมตรงกัน
กับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหในแผนการเรียนรูท ี่ผานมา เพื่อใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสไดทําหนาที่
อืน่ ๆในการทํากิจกรรม และผูเ รียนแตละคนตองปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายอยางเต็มที่ ซึง่ ใน
ระหวางการทํากิจกรรมของผูเ รียนแตละกลุม ผูสอนและผูช วยวิจัยจะรวมกันสังเกตพฤติกรรมการ
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ทํางานกลุม และบันทึกผลในแบบประเมินผลการรวมมือกันสรางความรู จากนั้นผูเรียนแตละเริ่ม
ดําเนินกิจกรรมตอไป
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน
ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน ผูส อนจะใหผูเ รียนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
คํานวณคณิตศาสตรที่ผูเรียนยังไมเขาใจหรือเขาใจไมกระจาง โดยใหผูเ รียนแตละกลุม รวมกันเสนอ
วิธีการคํานวณคณิตศาสตรของตนเองในการศึกษาและทําความเขาใจกับใบงานทีไ่ ดรับมา รวมกัน
อภิปราย สาธิตใหสมาชิกในกลุมรับทราบ และปฏิบัติตามหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายมา ตัวอยางผลที่
ผูเรียนไดรับมีดงั นี้
− ผูเรียนในกลุมชื่อ “เปนเลิศ” ซึ่งเปนกลุมที่มีความมุงมั่นในการเรียน
คอนขางมาก พิจารณาไดจากในขัน้ ปรับเปลีย่ นวิธีการคํานวณคณิตศาสตรรวมกัน เมือ่ สมาชิกใน
กลุม ไดฟงผูส อนนําเสนอบทเรียนตางๆแลวสมาชิกแตละคนจะชวยกันจดบันทึกเทคนิค วิธีการ
ตางๆ เปนคําพูดที่ตนเขาใจ พรอมจดตัวอยางที่ผูส อนยกขึน้ มาเปนตัวอยางอยางละเอียด เมื่อถึงเวลา
ที่ผูสอนใหเริม่ กิจกรรมปรับเปลีย่ นวิธีการคํานวณคณิตศาสตรรวมกัน ก็จะนําสิง่ ทีจ่ ดบันทึกนัน้ มา
สอบถามซึ่งกันและกัน หากมีสมาชิกในกลุมสงสัย สมาชิกที่เขาใจในหัวขอนั้นๆ ก็จะชวยอธิบายให
สมาชิกคนอื่นเขาใจ โดยเปนการปฏิบัติอยางเปนระบบ กลาวคือ ผูน ําจะคอยถามสมาชิกในกลุมถึง
ความเขาใจในแตละหัวขอและชวยดําเนินการเปนผูชวยประสานงานกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุม และ
มีสมาชิกในกลุมที่คอยสนับสนุนความคิดหรือแยงในกรณีที่มีความเห็นไมตรงกัน และถามีกรณีที่ไม
สามารถตกลงกันในขอสรุปได ผูนํากลุมก็จะปรึกษาผูสอนเปนลําดับสุดทาย ซึ่งผูสอนก็ใหคําแนะนํา
เพียงบางสวนเพือ่ ใหผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและปรึกษากันภายในกลุม จนไดขอสรุป
สุดทายสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองได ซึง่ ผูส อนรูส ึกนิยมชมชอบในการทําอยาง
อยางมีระบบของกลุม เปนเลิศ และใหคะแนนการทํางานแบบรวมมือในระดับดีมาก ซึ่งสุดทายใน
การประเมินผลกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันใน
การปฏิบัติงานกลุม เปนเลิศไดคะแนนรวมชนะเลิศ สมกับความตั้งใจที่ไดปฏิบัติ
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
หลังจากสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาที่ไดกระทํารวมกันและสามารถสรุป
เปนความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ผูส อนใหผูเ รียนนําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใชใหเกิด
ความชํานาญโดยใหผูเรียนแตละกลุม ฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน หนังสือคูม ือประกอบการเรียน
หรือแบบทดสอบตางๆ ทีก่ ลุม ไดคัดเลือกมาจากขัน้ ที่ 2 ซึง่ สมาชิกแตละคนจะเลือกสื่อการสอนที่
ตนเองสนใจ ทําแบบฝกทักษะใหเกิดทักษะ ความเขาใจอยางถองแท และเกิดความชํานาญ ซึง่ เมื่อ
ผูเ รียนแตละกลุมเกิดความเขาในขัน้ ปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณคณิตศาสตรรวมกันแลวทําใหผูเ รียน
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เกิดเริม่ เกิดความสนุกในการทําคณิตศาสตร โดยหาโจทยที่มีรูปแบบคลายกับรูปแบบที่ตนเองเขาใจ
และทําโจทยดวยความสนใจ และเมื่อมีปญหาก็กลาที่จะถามสมาชิกในกลุมเดียวกันดวยความเปน
กันเองหรือกลุมที่อยูขางเคียงมากขึ้นเพราะผูสอนและผูชวยวิจัยคอยกระตุนใหผูเรียนแตละคนได
ทดลองทําโจทยที่หลากหลายและคอยดูแลไดอยางใกลชิดเนื่องจากมีกลุมเพียง 5 กลุม รวมถึงเมื่อ
ผูเรียนแตละคนเริ่มกลาที่จะสอบถามขอสงสัยแลวจึงทําใหกลาที่จะสอบถามสิ่งที่ผูเรียนเคยสงสัยมา
ในอดีตแลวยังไมสามารถทําได ตัวอยางเชน
− ในการเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ สมาชิก ในกลุม “หญิ ง
ออนลาผูช ายออนแรง” ไดเลือกแบทดสอบคณิตศาสตรชั้น ม. 2 ทีม่ ีเนื้อหาเกีย่ วกับอัตราสวน
สัดสวนและรอยละ มาศึกษา ซึง่ เนื้อหาของเรื่องดังกลาวคอนขางยาก แตสมาชิกในกลุมก็พยายาม
ฝกหัดทําโจทย โดยศึกษาจากของายๆ กอน โดยไดรับคําปรึกษาจากผูส อนเปนผูแ นะนําสวนทีผ่ ูเ รียน
ควรฝกหัดกอนในของาย ซึง่ ผูเ รียนรูส ึกวา เมื่อใชความพยายามฝกหัดก็สามารถทําได แลวจึงฝกหัด
ทําในขอที่ยากขึ้นไปโดยมีผูสอนเฝาสังเกตการอยูหางๆเปนระยะ
3.3 รวมกันแสดงความรู
ผูส อนให ผูเรียนไดใ ชค วามรูท ี่ไดรวมมือกันศึกษามาใชในการทํา ใบงานใน
เอกสารการเรียนรูทีไ่ ดรับซึง่ เปนโจทยทีม่ ีความซับซอนมากขึน้ หรือในรูปของการปฏิบัติกิจกรรมที่
มุง เนนความร วมมื อรวมใจกั นในการสรางความรู  ใชทักษะตางๆเพือ่ แกไ ขปญหาทีห่ ลากหลาย
รวมกัน กอใหเกิดความสามัคคีปรองดองกัน รูจ ักชวยเหลือเกือ้ กูลกันเพื่อใหรวมใจกันปฏิบัติภารกิจ
ใหลุลวงไปไดอยางสมบูรณ โดยรวมกับสมาชิกในกลุมดวยการเสนอวิธีการคํานวณคณิตศาสตรทีใ่ ช
แกปญหาตามทีไ่ ดเรียนรูมา ซึ่งในการเรียนเรื่องอัตราสวน สัดสวนและรอยละมีผูเรียนรวมกันคิด
อภิปราย ซักถามกันคอนขางมาก หลายคนไดแสดงความคิดเห็นซึ่งมีทัง้ ถูกและไมถูก แตสมาชิกแต
ละกลุมก็ใชกระบวนการการเรียนรูแบบรวมมือใหเปนประโยชนและสามารถแกไขปญหาโจทยตางๆ
ได โดยผู ส อนคอยดู แ ลเป นระยะ และการเรีย นเรื ่อ งอั ต ราส ว น สั ดส ว นและร อ ยละเป น เรื ่อ งที ่
นาสนใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จึงเปนเรือ่ งที่ผูเ รียนสวนใหญจะใชเอกสารทีเ่ ปน
แบบทดสอบเพื อ่ ฝ ก ทั ก ษะการคิ ด การแกปญหาทีห่ ลากหลาย มีก ารใชทัก ษะตา งๆ มี ก ารใช
องคประกอบกระบวนการการเรียนรูแบบรวมมือที่ผูสอนแนะนําใหผูเรียนครบทุกองคประกอบมาก
นอยแตกตางกัน ทําใหผูสอนเห็นถึงประโยชนของการเรียนรูแ บบรวมมืออยางแทจริง เพราะผูเรียน
ทุกคนมีความสนุกในการเรียน เรียนคณิตศาสตรอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีผูเ รียน
หลายๆคนได ก ล า วว า วิ ช าคณิ ต ศาสตร เ ป น วิ ช าที ่เ รี ย นแล ว สนุ ก เพลิ ด เพลิ น ได ค วามรู แ ละ
ประสบการณที่ดี ซึ่งผูสอนมีความรูสึกที่ดีมากในความสนใจของผูเรียน
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ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน
ในขั้นรวมกันสรุปบทเรียนไดผลการทดลองซึ่งเรียงเปนลําดับ ไดดงั นี้
4.1 ลําดับแรกของขั้นรวมกันสรุปบทเรียนผูสอนประเมินผลการเรียนรูแตละ
กลุมโดยสุมเลือกสอบถามความเขาของสมาชิกในแตละกลุม และใหผูท ีถ่ ูกสุมเลือกตอบคําถามของ
ผูสอนซึ่งเปนคําถามจากเนื้อหาที่ผูเรียนไดเรียนรูผานไป ซึ่งผูเ รียนสวนมากมีความสนใจตอบคําถาม
เปนอยางมากเนือ่ งจากผูเ รียนตองการทราบวาสิ่งที่สมาชิกในกลุม รวมกันคิด ถกเถียง วิเคราะหมา
ดวยความสนใจ จะประสบผลสําเร็จเพียงใด ซึง่ สวนมากผูเรียนตอบถูกตอง ไดเนือ่ งจากมีสมาชิกใน
กลุมคอยใหความชวยเหลือ ซึง่ ผูส อนอนุญาต เพราะถือวาเกิดความรวมมือกันตอบคําถาม และเปน
การสรางความสามัคคีใหเกิดขึน้ ภายในกลุม และในแตละแผนการเรียนผูส อนจะสุมเลือกสอบถาม
สมาชิกแตละกลุม ไมใหซ้าํ กัน เพือ่ ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการตอบคําถาม เพือ่ สะทอนถึง
ความเขาใจในบทเรียนที่ผูเรียนไดเรียนรูผานไป
4.2 ลํ า ดั บ ถั ด ไปผู ส อนบอกให ผู เ รี ย นทุ ก กลุ ม ร ว มกั น สรุ ป บทเรี ย นและ
นําเสนอวิธีการคํานวณคณิตศาสตรในการแกปญหาโจทยตางๆที่ไดเรียนมา โดยใหสลับกันสรุป
บทเรียน ซึ่งผูเรียนสวนใหญกลาที่จะแสดงความคิด เพราะถึงแมวาผูเรียนจะสรุปผิดพลาด ก็จะมี
สมาชิกของกลุม อืน่ คอยใหความชวยเหลืออยูเ สมอ ดังนัน้ การสรุปบทเรียนจึงเปนไปอยางสนุก ได
ความรู เ พิม่ เติม และทํ าให ผู เ รี ย นกลาแสดงความคิดเห็นอยางกวา งขวาง ซึ่ง ผูสอนก็จะคอยให
คําแนะนําที่สําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดจับประเด็นที่สําคัญที่ผูเรียนไมควรมองขาม
4.3 ลําดับสุดทายของขั้นรวมกันสรุปบทเรียนสรุป ผลการปฏิบัติกิจกรรม
และกลาวถึงขอควรปรับปรุงที่จะนําไปปรับปรุงแกไขในการเรียนรูค รั้งตอไป ซึ่งผูสอนจะปรึกษา
รวมกับผูช วยวิจัยนําเสนอจุดเดนและจุดดอยของแตละกลุม ทําใหผูเ รียนทุกกลุม ไดทราบและนําไป
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองตอไป ผูเรียนทุกคนสนใจฟงในขั้นนีเ้ พราะตองการทราบถึงจุดบกพรอง
ของตนเองและกลุมเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแกไขในการเรียนรูครั้งตอไป
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
ในขั้นแสดงความรูรายบุคคล จากการทดลองไดผลการทดลองซึ่งเรียงเปน
ลําดับไดดังนี้
5.1 ลํ า ดั บ แรก ผู ส อนทํ า การทดสอบผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คลด ว ยแบบ
ประเมินผลหลังเรียนซึ่งตองอาศัยการประยุกตเนือ้ หาที่ไดทําการศึกษามาจากการเรียนรูต ามแนวคิด
การรวมมือกันสรางความรู ซึ่งจะมีทั้งโจทยเกี่ยวกับทักษะการคิดและโจทยปญหาที่นําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ผูเรียนทําแบบทดสอบที่ตองนําเนือ้ หาที่เรียนรูไ ปปรับใชในสถานการณใหมเปน
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รายบุคคลอยางเต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน ซึ่งในทางปฏิบัติจริงนัน้ ผูเ รียนในแตละ
กลุมก็จะมีขอสงสัยและปรึกษากันอยูเปนระยะ ผูส อนก็ไมวาอะไรเพราะผูส อนเห็นวาเปนแนวทาง
หนึง่ ในการเรียนรู และยังทําใหผูเ รียนไดรับความรูเ พิ่มขึ้นไดอีกทางหนึง่ ซึง่ ผลลัพธของการทําแบบ
ประเมินผลหลังเรียนของผูเรียนอยูในระดับ ดี
5.2 ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเองเพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญในการ
คิด คํานวณและการแกปญหาตางๆมากขึ้น เปนแบบฝกทีม่ ีทั้ง โจทยเกี่ยวกับทัก ษะการคิด โจทย
ปญหาที่นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและทักษะการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ โดยในแตละ
แผนการเรียนรูจะมีแบบฝกทักษะดวยตนเอง 4 ฉบับ ซึ่งผูเรียนบางคนก็ชอบเพราะทําใหตนเองไดฝก
ทักษะการคิดคํานวณและยังมีโจทยที่หลากหลายใหไดทํา ในทางตรงขาม มีผูเรียนสวนหนึ่ง บอกกับ
ผูสอนวา ไมมีเวลามากพอที่จะทํา เพราะตองทํางานเกือบทุกวัน ควรจะทําอยางไรดี ผูสอนจึงแนะนํา
ใหผูเ รียนทีม่ ีเวลาทําแบบฝกทักษะดวยตนเองไมมาก ใหทําเทาทีท่ ําไดเพราะจะเปนประโยชนตอ
ตัวเองที่จะไดนําความรูท ี่ไดเรียนมาฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ซึ่งผูเ รียนสวนใหญก็รับปากวาจะทํา
เทาที่มีเวลา
7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช มีขน้ั ตอนการดําเนินการดังนี้
7.1. การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กผู เ ข า ร ว มโปรแกรมเป น กลุ ม ผู เ รี ย น โดยกํ า หนด
เงื่อนไข และเปดรับสมัครผูเรียนที่สนใจและตกลงเขารวมกิจกรรมตามเงื่อนไข
7.2. ดําเนินการสอนดวยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรีย นรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดการของโปรแกรม แสดงดัง
ตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
เรียนรูท่ี

วัน/เวลา
29 พ.ค. 54
9.00 –10.00
น.
10.00 –12.00
น.

1

หัวขอ

กิจกรรม

การปฐมนิเทศ

− ใหขอมูล เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

− ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเขารวมโปรแกรม
เศษสวนและทศนิยม
ความหมายของ 1. ขั้นเตรียมพรอมความรูทําแบบทดสอบ
เ ศ ษ ส ว น แ ล ะ คณิตคิดเร็วเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร
จํานวนเต็มบวก
ทศนิยม
การเขียนเศษสวน 2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
และทศนิยม
ผูสอนนําเสนอบทเรียน ความหมาย การ
การเปรี ย บเที ย บ เขียน การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม
เ ศ ษ ส ว น แ ล ะ แลวผูเรียนแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการ
สอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ
ทศนิยม
5 มิ.ย.54
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
9.00 –12.00
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
น.
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด
3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และรวมกันสรุปความคิด
รวบยอด
3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆจากสื่อการ
Pretest
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
เรียนรูท่ี

วัน/เวลา

หัวขอ

กิจกรรม
เรียนการสอนที่เลือกมา ใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ
3.3. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงานที่ 1 – 3 โดยอาศัยกระบวนการกลุม
รวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวความคิดในการแกปญหา
4. รวมกันสรุปบทเรียน
4.1. สุมเลือกผูเรียน1 คนจากกลุมที่1
อธิบายแนวคิดการแกปญหาในใบงานที่ 1
4.2. สอบถามความคิดเห็นของกลุมอื่น
4.3. สุมเลือกผูเรียน 1 คนจากกลุมที่ 2
อธิบายแนวคิดในการแกปญหาในใบงานที่
2 เพียงบางขอ
4.4. สมาชิกในกลุมที่ 3 ,4 , 5 สง
ตัวแทนของกลุมมานําเสนอกลุมละ 1
ตัวอยาง ในใบงานที่ 3
4.5. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแตละ
คนทําแบบประเมินผลหลังเรียนหัวขอ
ความหมาย การเขียน การเปรียบเทียบ
เศษสวนและทศนิยมดวยตนเอง
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
การบวก ลบ คูณ 1. ขั้นเตรียมพรอมความรู ทําแบบทดสอบ
2
หาร เศษสวน
คณิตคิดเร็วเรื่อง ค.ร.น.
2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
ผูสอนนําเสนอบทเรียน เรื่อง การบวก ลบ
คูณและหารเศษสวน เปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถามในสวนที่ผูเรียนแตละคนสงสัย แลว
ผูเรียนแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอน
ที่ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด
12 มิ.ย. 54
9.00 – 12.00
3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
น.
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน รวมกันอภิปรายและสรุป
ความคิดรวบยอด
3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆเรือ่ ง
เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ
คูณและหารเศษสวน จากสื่อการเรียนการ
สอนที่เลือกมา ใหเกิดทักษะและความ
ชํานาญ
3.3. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงานที่ 4 – 6 โดยรวมกับสมาชิกในกลุม
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
เรียนรูท่ี

3

วัน/เวลา

หัวขอ

กิจกรรม

แกปญ
 หารวมกันดวยการเสนอแนวคิดวิธี
แกปญหาตามที่ไดเรียนรูมา โดยแบงหนาที่
กันทําใบงานตามความเหมาะสม เมื่อแตคน
ละมีขอสงสัยใดจะตองปรึกษากันในกลุมให
เขาใจ แตถาไมสามารถแกไขปญหาไดก็จะ
สอบถามเพื่อนในกลุมอื่นๆ ที่อยูขางเคียงจน
เขาใจและสามารถแกปญหาได และถาไม
สามารถแกปญหาที่ยากๆได ก็จะสอบถาม
ผูสอน
4. รวมกันสรุปบทเรียน
4.1. ผูเรียนรวมกันอภิปรายผลงานโดย
ใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 1 – 2 คน มา
อธิบายขั้นตอน หรือเทคนิคในการทําใบงาน
ใหสําเร็จ
4.2. สอบถามความคิดเห็นของกลุมอื่น
4.3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแตละ
คนทําแบบประเมินผลหลังเรียน หัวขอ การ
บวก ลบ คูณและหารเศษสวน
การบวก ลบ คูณ 1. ขั้นเตรียมพรอมความรูทําแบบทดสอบ
19 มิ.ย. 54
9.00 – 12.00 หารทศนิยม
คณิตคิดเร็วเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร
น.
เลขจํานวนเต็ม
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
ผูสอนนําเสนอบทเรียน การบวกและลบ
ทศนิยม แลวผูเรียนแตละกลุมเลือกสื่อการ
เรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตาม
ตองการ
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด
3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และรวมกันสรุปความคิด
รวบยอด
3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆจากสื่อการ
เรียนการสอนที่เลือกมา ใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ
3.3. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงานที่ 7 – 9 โดยอาศัยกระบวนการกลุม
รวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวความคิดในการแกปญหา
4. รวมกันสรุปบทเรียน
4.1 ผูเรียนรวมกันในการสรุปบทเรียน
4.2 ผูเรียนรวมกันอภิปรายผลงานทําใบ
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
เรียนรูท่ี

วัน/เวลา

หัวขอ

กิจกรรม
งาน
4.3 ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแตละ
คนทําแบบประเมินผลหลังเรียนหัวขอการ
บวก ลบ คูณ และหารทศนิยม ดวยตนเอง

โจทยปญหาหรือ
สถานการณเกีย่ วกับ
เ ศ ษ ส ว น แ ล ะ
ทศนิยม

4

26 มิ.ย. 54
9.00 – 12.00
น.

1. ขั้นเตรียมพรอมความรูทําแบบทดสอบ
คณิตคิดเร็วเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
เศษสวนและทศนิยม
2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน ผูสอน
นําเสนอบทเรียน หัวขอ โจทยปญหาหรือ
สถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม
แลวผูเรียนแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการ
สอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด
3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และรวมกันสรุปความคิดรวบ
ยอด

176
ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆจากสื่อการ
เรียนการสอนที่เลือกมา ใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ
3.3. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงานที่ 10 – 12โดยสมาชิกในกลุม
แกปญ
 หารวมกันดวยการเสนอแนวคิดวิธี
แกปญหาตามที่ไดเรียนรูมา
4. รวมกันสรุปบทเรียน
4.1. ผูเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปบทเรียน
แนวคิด และเทคนิคตางๆ ที่ไดเรียนรูมา เพื่อ
แบงปนประสบการณรวมกัน
4.2. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
5.ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแตละ
คนทําแบบประเมินผลหลังเรียนหัวขอโจทย
ปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและ
ทศนิยม
อัตราสวน สัดสวน รอยละ
ความหมายของ 1. ขั้นเตรียมพรอมความรูทําแบบทดสอบ
5
3 ก.ค. 54 อัตราสวน สัดสวน คณิตคิดเร็วการคูณ หารเศษสวน
9.00 – 12.00 และรอยละ
2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
การเขียน
น.
ผูสอนนําเสนอบทเรียน ความหมายของ
อัตราสวน สัดสวน อัตราสวน การเขียนอัตราสวน และ
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
และรอยละ
อัตราสวนที่เทากัน แลวผูเรียนแตละกลุม
เลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอน
จัดเตรียมไวตามตองการ
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด
3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และรวมกันสรุปความคิด
รวบยอด
3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆจากสื่อการ
เรียนการสอนที่เลือกมา ใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ
3.3. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงานที่ 13 – 15โดยอาศัยกระบวนการ
กลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวความคิดในการแกปญหา
4. รวมกันสรุปบทเรียน
4.1. ผูเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปบทเรียน
แนวคิด และเทคนิคตางๆ ที่ไดเรียนรูมา เพื่อ
แบงปนประสบการณรวมกัน
4.2. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
4.3. ผูเรียนไมเขาใจ
5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแตละ
คนทําแบบประเมินผลหลังเรียนหัวขอ
ความหมายของอัตราสวน การเขียน
อัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน
ความหมายของ 1. ขั้นเตรียมพรอมความรูทําแบบทดสอบ
เปอรเซ็นตหรือรอย คณิตคิดเร็วเรื่อง การแกสมการเบื้องตน
ละและการคํ า นวณ 2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
เกี่ยวกับรอยละ
ผูสอนนําเสนอบทเรียน หัวขอ ความหมาย
10 ก.ค. 54
ของเปอรเซ็นตหรือรอยละและการคํานวณ
6
9.00 – 12.00
เกี่ยวกับรอยละ แลวผูเรียนแตละกลุมเลือก
น.
สื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไว
ตามตองการ
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
4. และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเครงครัด
4.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และรวมกันสรุปความคิด
รวบยอด
4.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆจากสื่อการ
เรียนการสอนที่เลือกมา ใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
4.3. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงานที่ 16 – 18 โดยอาศัยกระบวนการ
กลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวความคิดในการแกปญหา
5. รวมกันสรุปบทเรียน
5.1. ผูเรียนรวมกันในการสรุปบทเรียน
โดยผูสอนเลือกผูเรียนแตละกลุมๆ ละ 1 คน
สรุปเนื้อหาที่ไดเรียนรูมา คนละ 1 ขอ
5.2. ผูเรียนรวมกันอธิบายผลงาน โดยให
แตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 1 คน ที่เปน
คนละคนกับผูที่สรุปเนื้อหาในขอ 4.1
ออกมาหนาหองเรียนที่เปน อธิบายแนวคิด
หรือเทคนิคในการทําใบงานใหสําเร็จ โดย
สลับกันกลุมละ 1 ขอ ใชเวลากลุมละไมเกิน
3 นาทีตอ 1 ขอ โดยผูสอนเปนผูตรวจสอบ
และแกไขขอบกพรองใหทันทีที่ผูเรียนแสดง
วิธีคิดเสร็จ
5.3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
5.ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแต
ละคนทําแบบประเมินผลหลังเรียนหัวขอ
ความหมายของรอยละและการคํานวณ
เกี่ยวกับรอยละ
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
โ จ ท ย ป ญ ห า 1. ขั้นเตรียมพรอมความรูทําแบบทดสอบ
7
เกี่ยวกับรอยละ
คณิตคิดเร็วเรื่อง การแกสมการเบื้องตน
2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
ผูสอนนําเสนอบทเรียน หัวขอ โจทยปญหา
เกี่ยวกับรอยละ แลวผูเรียนแตละกลุมเลือก
สื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไว
ตามตองการ
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด
3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
17 ก.ค. 54
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
9.00 – 12.00
เรียนการสอน และรวมกันสรุปความคิด
น.
รวบยอด
3.2. ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆจากสื่อการ
เรียนการสอนที่เลือกมา ใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ
3.3. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงานที่ 19 – 21 โดยอาศัยกระบวนการ
กลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวความคิดในการแกปญหา
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
4. รวมกันสรุปบทเรียน
4.1. ผูเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปบทเรียน
แนวคิด และเทคนิคตางๆ ที่ไดเรียนรูมา เพื่อ
แบงปนประสบการณรวมกัน
4.2. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแตละ
คนทําแบบประเมินผลหลังเรียนหัวขอโจทย
ปญหาเกี่ยวกับรอยละ
8
ก า ร แ ก โ จ ท ย 1. ขั้นเตรียมพรอมความรูทําแบบทดสอบ
ป ญ ห า โ ด ย ใ ช คณิตคิดเร็วเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร
เลขจํานวนเต็ม
สัดสวน
2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
ผูสอนนําเสนอบทเรียน หัวขอ การแกโจทย
ปญหาโดยใชสัดสวน แลวผูเรียนแตละกลุม
เลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอน
24 ก.ค. 54
จัดเตรียมไวตามตองการ
9.00 – 12.00
3. ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
น.
สมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด
3.1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิก
ทุกคนศึกษาหาความรูรวมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และรวมกันสรุปความคิด
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ตารางที่ 13 (ตอ) กิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
แผนการ
จัดการ
วัน/เวลา
หัวขอ
กิจกรรม
เรียนรูท่ี
รวบยอด
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ
สมาชิกทําแบบฝกทักษะตางๆจากสื่อการ
เรียนการสอนที่เลือกมา ใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ
3.2. รวมกันแสดงความรู โดยรวมกันทํา
ใบงานที่ 22 – 24 โดยอาศัยกระบวนการ
กลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวความคิดในการแกปญหา
4. รวมกันสรุปบทเรียน
4.1. ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมทําใบ
งานกลุมละ 1 ขอ โดยใชวิธีการจับสลาก
เลือก
4.2. ผูเรียนกลุมที่ถูกเลือกอธิบาย
แนวคิด หรือเทคนิคในการทําใบงานให
สําเร็จ
4.3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่
ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล ผูเรียนแตละ
คนทําแบบประเมินผลหลังเรียนหัวขอการ
แกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
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8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู
การประเมินผลโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร มีการประเมินผลในดานตางๆ ดังตอไปนี้
8.1. ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ห ลั ง เข า ร ว มโปรแกรม
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบปรนัย และแบบอัตนัย สํา หรับ
ประเมินผลกอนการเขารวมโปรแกรม และหลังการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
8.2. ประเมินผลกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
ความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม ตามองคประกอบแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ ไดแก
8.2.1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก
8.2.2. การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน
8.2.3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคที่ดีตอกัน
8.2.4. การมีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย
8.2.5. การมีกระบวนการกลุม
8.3. ประเมิ นผลทัก ษะทางการเรีย นรูค ณิตศาสตรใ นแตละแผนการเรีย น ซึ่ง
แบงเปน
8.3.1. ประเมินผลทักษะการคิดเลข โดยใชแบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว
8.3.2. ประเมินผลทักษะการเรียนรูค ณิตศาสตรแบบรวมมือ โดยใชใบงาน
ประเมินผลการเรียนรูดวยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน
8.3.3. ประเมินผลการเรียนรูดวยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย
ใชแบบทดสอบหลังเรียน
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง
ผลการวิเคราะห ขอมูลทั่วไปของกลุม ทดลองในโปรแกรม ผูวิจัยนําเสนอข อมูล สวน
บุคคลดาน เพศ สัญชาติ ศาสนา อายุ สถานะภาพสมรส สถานะภาพการทํางาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และจํานวนปที่จบการศึกษามา ของกลุมทดลอง จํานวน 22 คน แสดงดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวน รอยละ ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เปนกลุมทดลอง
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

7
15

31.82
68.18

22

100

22

100

22

100

22
0
0

100
0
0

22

100

9
7
2
4

40.91
31.82
9.09
18.18

รวม
สถานะภาพสมรส
โสด
สมรส
หยาราง

22

100

20
1
1

90.90
4.55
4.55

รวม

22

100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
สัญชาติ
ไทย
รวม
ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
รวม
อายุ
15 - 19 ป
20 - 24 ป
25 - 29 ป
มากกวา 30 ป
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ตารางที่ 14 (ตอ) แสดงจํานวน รอยละ ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เปนกลุมทดลอง
ขอมูลสวนบุคคล
สถานภาพการทํางาน
ทํางานแลว
ยังไมไดทํางาน

จํานวน (คน)

รอยละ

15
7

68.18
31.82

รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
0 - 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกวา 30,001 บาท

22

100

9
9
2
2
0

40.91
40.91
9.09
9.09
0

รวม
จํานวนปที่จบการศึกษามา
นอยกวา 1 ป
1 - 3 ป
4 - 6 ป
7 - 9 ป
มากกวา 10 ป

22

100

2
4
6
1
9

9.09
18.18
27.27
4.55
40.91

22

100

รวม

จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัวอยางของนักศึกษาการศึกษานอกระบบที่เปนกลุมทดลอง
สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ68.18 และเปนเพศชายจํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 31.82 ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดมีสัญชาติไทย และนับถือศาสนาพุทธ
ดานอายุ กลุมตัวอยางของนักศึกษาการศึกษานอกระบบที่เปนกลุมทดลองสวนมากมีอายุอยู
ในชวงระหวาง 15 - 19 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 40.91 รองลงมามีอายุอยูใ นชวงระหวาง 20 24 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 31.82 จํานวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบทีม่ ีอายุอยูในชวง
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ระหวาง 25 - 29 ป มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ทีเ่ หลือเปนนักศึกษาการศึกษานอกระบบทีม่ ี
อายุมากกวา 40 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 18.18
ดานสถานะภาพสมรส กลุม ตัวอยางของนักศึกษาการศึกษานอกระบบทีเ่ ปนกลุม ทดลอง
สวนมากมีสถานะภาพโสด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 90.90 สถานะภาพสมรส จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 4.55 และสถานะภาพหยาราง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.55
ดานสถานภาพการทํางาน กลุมตัวอยางของนักศึกษาการศึกษานอกระบบที่เปนกลุมทดลอง
สวนมากมีทํางานแลว จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 68.18 แตมีจํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ
31.82 ที่ยังไมไดทํางาน
ดานรายได จํานวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบที่เปนกลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 0 - 5,000 บาท และระหวาง 5,001 - 10,000 บาท มีจํานวนเทากัน คือ 9 คน คิดเปนรอยละ
40.91 และนักศึกษาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง10,001 - 20,000 บาท มีจํานวนเทากันกับจํานวน
นักศึกษาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง20,001 - 30,000 บาท คือจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.09
ดานจํานวนปที่จบการศึกษามากอนที่จะเขามาศึกษาในกศน. กลุม ตัวอยางของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบที่เปนกลุมทดลองสวนใหญจบการศึกษามามากกวา 10 ป จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 40.91 รองลงมาคือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบจบการศึกษามาแลว 4 - 6 ป จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 27.27 นักศึกษาการศึกษานอกระบบจบการศึกษามาแลว 1 - 3 ป มีจํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 18.18 นักศึกษาการศึกษานอกระบบจบการศึกษามาแลวนอยกวา 1 ป มีจํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 9.09 และนักศึกษาการศึกษานอกระบบจบการศึกษามาแลว 7 - 9 ป มีจํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 4.55
สวนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ผลคาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ความรู ปรากฏดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นคณิตศาสตรกอนและหลังการเขา รวมโปรแกรมการศึก ษานอกระบบ
โรงเรียน
n

X

S.D

t

กอนการเขารวมโปรแกรม

22

4.18

2.04

*16.0965

หลังการเขารวมโปรแกรม

22

16.14

3.78

t 21 (0.99) = * 1.721

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที ่ 15 พบว า ค า คะแนนเฉลีย่ กอนการเขา รวมโปรแกรมการศึก ษานอกระบบ
โรงเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบมีคา เทากับ 4.18 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ
2.04 และคาคะแนนเฉลีย่ หลังการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบมีคา เทากับ 16.14 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.78
เมื่อพิจารณาคา match - paired t-test เพือ่ ทดสอบวา คาคะแนนเฉลีย่ หลังการเขารวม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ มีคามากกวาคาคะแนน
เฉลี่ยกอนการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ 0.05 หรือไม พบวา คา
match - paired t-test มีคาเทากับ 16.0965 ซึ่งมีคาอยูใ นบริเวณวิกฤต (t 21 (0.95) = 1.721) ซึง่ สรุปได
วา คาคะแนนเฉลีย่ หลังการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบ มีคามากกวาคาคะแนนเฉลีย่ กอนการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนที่ 4

การประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรม

ผลการวิเคราะหทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรมในแตละแผนการเรียน
โดยแบงไดดงั นี้
3.1. ผลการวิเคราะหทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ ผลคาคะแนนเฉลี่ยและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทําใบงานของกลุมทดลอง ปรากฏดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 แสดงผลคะแนนเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลีย่ รอยละของการทําใบงาน
ของกลุมทดลอง
แบบทดสอบ

N

X

S.D

คาเฉลี่ยรอยละ

ใบงาน

5

42.45

3.35

70.70

จากตารางที่ 16 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงานของกลุม ทดลอง คาคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 42.45 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.35 คิดเปนรอยละ 70.70 ซึ่งผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 70
3.2. ผลการวิ เ คราะห ทั ก ษะการคิ ด เลข ผลค า คะแนนเฉลี ่ย และค า ส วนเบี่ย งเบน
มาตรฐานของคะแนนการทดสอบแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ปรากฏดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลีย่ รอยละของการทํา
แบบทดสอบคณิตคิดเร็ว
แบบทดสอบ

n

X

S.D

คาเฉลี่ยรอยละ

คณิตคิดเร็ว

22

17.03

2.77

85.15

จากตารางที่ 17 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็วของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 17.03 หรือคิดเปนรอยละ 85.15 มีคาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ 2.77 ซึ่งผานเกณฑการประเมินรอยละ 70
3.3. ผลการวิเคราะหการเรียนรูค ณิตศาสตรรายบุคคล ผลคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบหลังเรียน ปรากฏดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลีย่ รอยละของการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบ

n

X

S.D

คาเฉลี่ยรอยละ

แบบทดสอบหลังเรียน

22

7.08

2.01

70.80
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จากตารางที่ 18 พบวา คาคะแนนเฉลีย่ จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 7.08 หรือคิดเปนรอยละ 70.80 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.01 ซึ่งผานเกณฑการประเมินรอยละ 70
สวนที่ 5 ประเมินผลกระบวนการเรียนรู
ผลการวิ เคราะห ก ระบวนการเรีย นรูใ นโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื ่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร แบงไดดงั นี้
4.1. ผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ ผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ แยกตามองคประกอบของการเรียนรูแบบ
รวมมือ ไดดังนี้
4.1.1. ดานการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก
ผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ดานการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ทางบวก มีผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการเรียนรูแ บบ
รวมมือในดานการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวกของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
ความคิดเห็น
1. สมาชิกแตละคนใหความชวยเหลือกัน เมื่อสมาชิก
คนอื่นมีปญหา
2. สมาชิ ก ในกลุ ม ทุ ก คนกระตื อ รื อ ร น ต อ งการให
กิจกรรมสําเร็จ
3. สมาชิ ก ในกลุ ม ทุ ก คนร ว มมื อ กั น แก ป ญ หาให
กิจกรรมสําเร็จ
รวม

X

S.D

ระดับคุณภาพ

4.40

0.63

ดี

4.50

0.55

ดี

4.53

0.60

ดีมาก

4.48

0.59

ดี
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จากตารางที่ 19 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดาน
การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวกของนักศึกษาการศึกษานอกระบบอยูในระดับ ดี โดยมีคาคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 4.48 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พฤติกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือในดานการ
พึ ง่ พาอาศั ย กั น และกั น ทางบวกของนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ที ่อ ยู ใ นระดั บ ดี ม าก ได แ ก
สมาชิกในกลุม ทุกคนรวมมือกันแกปญหาใหกิจกรรมสําเร็จ โดยมีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.53 มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60
พฤติกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในดานการพึง่ พาอาศัยกันและกันทางบวกของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ทีอ่ ยูใ นระดับ ดี ไดแก สมาชิกในกลุม ทุกคนกระตือรือรนตองการให
กิจกรรมสําเร็จ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.50 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และ
สมาชิกแตละคนใหความชวยเหลือกัน เมื่อสมาชิกคนอื่นมีปญหา มีคาคะแนนเฉลีย่ นอยทีส่ ุด เทากับ
4.40 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63
4.1.2. ดานความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน
ผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ดานความรับผิดชอบของสมาชิก
แตละคน มีผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการเรียนรูแ บบ
รวมมือในดานความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ

X

S.D

ระดับคุณภาพ

4. สมาชิกแตละคนปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจนเสร็จ

4.20

0.65

ดี

5. สมาชิกไมเอารัดเอาเปรียบกัน

4.60

0.50

ดีมาก

6. สมาชิกทําหนาที่ของตนอยางกระตือรือรน

4.33

0.69

ดี

4.38

0.64

ดี

ความคิดเห็น

รวม
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จากตารางที่ 20 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดานความ
รับผิดชอบของสมาชิกแตละคนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบอยูใ นระดับ ดี โดยมีคาคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 4.38 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และเมือ่ พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ ในด า นความรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก แต ล ะคนของนั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ ที่อยูในระดับ ดีมาก ไดแก สมาชิกไมเอารัดเอาเปรียบกันโดยมีคาคะแนนเฉลีย่
เทากับ 4.60 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู แบบรวมมือในดา นความรับ ผิดชอบของสมาชิก แตล ะคนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ที่อยูในระดับ ดี ไดแก สมาชิกทําหนาที่ของตนอยางกระตือรือรน มี
คาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.33 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 และสมาชิกแตละคนปฏิบัติ
ตามหนาทีท่ ีไ่ ดรับมอบหมายจนเสร็จ มีคาคะแนนเฉลีย่ นอยที่สุด เทากับ 4.20 มีคาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.65
4.1.3. ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกัน
ผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีและการ
สรางสรรคตอกัน มีผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการเรียนรูแ บบ
รวมมือในดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบ

X

S.D

ระดับคุณภาพ

7. สมาชิกมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
8. สมาชิกมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดการ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
9. สมาชิกคอยชวยแนะนําสมาชิกในกลุมในสวน
ที่ยังไมเขาใจ
10. สมาชิ ก ในกลุ ม คอยกระตุ น ชมเชยและให
กําลังใจซึ่งกันและกัน

4.78

0.42

ดีมาก

4.53

0.51

ดีมาก

4.65

0.48

ดีมาก

4.45

0.60

ดี

รวม

4.60

0.52

ดีมาก

ความคิดเห็น
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จากตารางที่ 21 พบวา คาคะแนนเฉลีย่ ของกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดาน
การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ อยูใ นระดับ ดีมาก
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.60 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52
เมือ่ พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พฤติกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในดานการมี
ปฏิสัมพันธทีด่ ีและการสรางสรรคตอกันของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ทีอ่ ยูใ นระดับ ดีมาก
ไดแก สมาชิกมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยมีคาคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ุด เทากับ 4.78 มี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 รองลงมา คือ สมาชิกคอยชวยแนะนําสมาชิกในกลุม ในสวน
ที่ยังไมเขาใจ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.65 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 สมาชิกมีการ
ชวยเหลือซึง่ กันและกันตลอดการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.53 มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51
พฤติกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรค
ตอกันของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ที่อยูในระดับ ดี ไดแก สมาชิกในกลุม คอยกระตุน ชมเชย
และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 4.45 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.60
4.1.4. ดานทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย
ผลการวิเคราะหก ระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ดานทักษะการทํา งานระหวา ง
บุคคลและกลุมยอย มีผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการเรียนรูแ บบ
รวมมือในดานทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอยของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบ
ความคิดเห็น

X

S.D

ระดับคุณภาพ

11. มี ค วามเป นผู นํา หรื อผู ตามที ่ดี ตามหนา ที่ที่ไ ดรั บ
มอบหมาย

4.33

0.57

ดี

12. สมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่

4.63

0.49

ดีมาก

13. รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

4.93

0.27

ดีมาก

14. มีการสื่อสารเพื่อรวมกันแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น

4.68

0.47

ดีมาก

15. ชวยเหลือกันในการตอบปญหา

4.53

0.55

ดีมาก

16. สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.35

0.58

ดี

4.57

0.54

ดีมาก

รวม

จากตารางที่ 22 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดาน
ทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ อยูใ นระดับ ดีมาก
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.57 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
เมือ่ พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พฤติกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือในดานทักษะ
การทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ทีอ่ ยูใ นระดับ ดีมาก ไดแก
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.93 มีคาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.27 มีการสื่อสารเพื่อรวมกันแกปญหาตางๆทีเ่ กิดขึ้น มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ
4.68 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 สมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ มีคา
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.63 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และพฤติกรรมชวยเหลือกันในการตอบ
ปญหา มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.53 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55
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พฤติกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือในดานทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุม
ยอยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ที่อยูในระดับ ดี ไดแก สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.35 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และมีความเปนผูน ํา
หรือผูตามที่ดีตามหนาที่ที่ไ ดรับ มอบหมาย มีคาคะแนนเฉลี่ย นอยที่สุด เทากับ 4.33 มีค าสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
4.1.5. ดานกระบวนการกลุม
ผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ดานกระบวนการกลุม มีผลคา
คะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการเรียนรูแ บบ
รวมมือในดานกระบวนการกลุมของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ

X

S.D

ระดับคุณภาพ

4.60

0.50

ดีมาก

4.45

0.50

ดี

19. ทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จ

4.68

0.47

ดีมาก

20. มีเปาหมายการปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จรวมกัน

4.80

0.41

ดีมาก

รวม

4.63

0.48

ดีมาก

ความคิดเห็น
17. สนับสนุนความคิดในสิง่ ทีเ่ ห็นดวยกันภายในกลุม
หรือแยงความคิดในสิ่งที่ไมเห็นดวย
18. ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก ในกลุ ม อย า ง
ประชาธิปไตย

จากตารางที่ 23 พบวา คาคะแนนเฉลีย่ ของกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดาน
กระบวนการกลุมของนักศึกษาการศึกษานอกระบบอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ
4.63 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48
เมื ่อพิจารณาเป นรายขอแลว พบวา พฤติก รรมการเรียนรูแบบรวมมือในดา น
กระบวนการกลุม ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ที่อยูในระดับ ดีมาก ไดแก มีเปาหมายการ
ปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จรวมกัน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.80 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.41 ทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จ มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ
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4.68 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 สนับสนุนความคิดในสิง่ ที่เห็นดวยกันภายในกลุม
หรือแยงความคิดในสิ่งที่ไมเห็นดวย มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.60 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.50
พฤติกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือในดานกระบวนการกลุมของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบ ที่อยูใ นระดับ ดี ไดแก ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม อยางประชาธิปไตย มีคา
คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 4.45 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50
4.1.6. กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
ผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ เมื่อพิจารณากระบวนการเรียนรู
แบบรวมมือทั้ง 5 องคประกอบ มีผลคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏดัง
ตารางที่ 24
ตารางที่ 24 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการเรียนรูแ บบ
รวมมือทั้ง 5 องคประกอบ ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ

X

S.D

ระดับคุณภาพ

1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก

4.48

0.59

ดี

2. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน

4.38

0.64

ดี

3. มีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกัน

4.60

0.52

ดีมาก

4. มีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย

4.57

0.54

ดีมาก

5. กระบวนการกลุม

4.63

0.48

ดีมาก

4.53

0.55

ดีมาก

องคประกอบกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ

รวม

จากตารางที่ 24 พบวา องคประกอบกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ทีอ่ ยูใ นระดับ ดีมาก ไดแก องคประกอบกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือดาน
กระบวนการกลุม มี ค าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทา กับ 4.63 มี ค าส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
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รองลงมาคือ องคประกอบกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือดานมีปฏิสัมพันธทีด่ ีและการสรางสรรค
ตอกัน มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.60 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และองคประกอบ
กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือดานมีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย มีคาคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 4.57 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54
องคประกอบกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ที่
อยูในระดับ ดี ไดแก องคประกอบกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดานการพึง่ พาอาศัยกันและกัน
ทางบวก มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.48 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และองคประกอบ
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดานความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน มีคาคะแนนเฉลี่ยนอย
ที่สุด เทากับ 4.38 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64
เมื อ่ พิจารณาโดยภาพรวม พบวา นักศึก ษาการศึก ษานอกระบบ มีกระบวนการ
เรียนรูแบบรวมมือ อยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.53 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นและปจจัยที่เกีย่ วของกับการนําโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบ
รวมมือและทฤษฎีการสรางความรู สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานครที่ได
พัฒนาขึ้นไปใช
การศึกษาความคิดเห็นและปจจัยที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรู สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยแบงผล
การศึกษาออก ไดดังนี้
3.1. ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูว ิจัยแบงผลการ
ประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกตามขัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบรวมมือกันสรางความรู 5 ขั้น ดังนี้
3.1.1. ขั ้นเตรี ย มพรอมความรู ผลการวิเ คราะหมีคา คะแนนเฉลี่ย และคา ส ว น
เบี ่ย งเบนมาตรฐานของผลการประเมิ น พฤติ ก รรมการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในขั ้น
เตรียมพรอมความรู ปรากฏดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 แสดงผลคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นเตรียมพรอมความรู

X

S.D

ระดับคุณภาพ

1. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูกอนสอน

4.14

0.47

ดี

2. ผูสอนบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลกอนสอน

4.00

0.82

ดี

3. ผูสอนแนะนําวิธีการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางชัดเจน

4.32

0.57

ดี

4. ผูสอนทบทวนความรูเดิม

4.27

0.70

ดี

5. ผูสอนเตรียมสื่อประกอบการสอน

4.09

0.53

ดี

6. ผูสอนสรางบรรยากาศในการเรียนไดนาสนใจ

4.45

0.67

ดี

4.16

0.64

ดี

ความคิดเห็น

รวม

จากตารางที่ 25 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกี่ยวกับพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขัน้ เตรียมพรอมความรู ที่อยูในระดับ ดี ไดแก ผูสอนสราง
บรรยากาศในการเรียนไดนาสนใจ มีคา คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.45 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 รองลงมาคือ ผูส อนแนะนําวิธีการเรียนรูใ หแกผูเ รียนอยางชัดเจน มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.32 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.57 ผูส อนทบทวนความรูเ ดิม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ
4.27 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูกอนสอน มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.14 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ผูส อนเตรียมสือ่ ประกอบการสอน มีคาคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 4.09 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.53 และผูสอนบอกวิธีการวัดผลและประเมินผล
กอนสอน มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 4.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82
3.1.2. ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน ผลการวิเคราะหมีคาคะแนนเฉลีย่ และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้น
นําเสนอบทเรียนและการสอน ปรากฏดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 แสดงผลคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนําเสนอบทเรียนและการสอน
ความคิดเห็น

X

S.D

ระดับคุณภาพ

7. ผู ส อนใช เ ทคนิ ค การนํ า เข า สู บ ทเรี ย นอย า ง
หลากหลายและนาสนใจ

4.18

0.59

ดี

8. ผูสอนใหความรูในการทํากิจกรรมอยางชัดเจน
ทําใหผูเรียนเขาใจ

4.18

0.66

ดี

9. ผูสอนมีการใชสื่ออุปกรณการสอนหลายรูปแบบ

3.64

0.79

ดี

10. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย

4.59

0.50

ดีมาก

4.15

0.72

ดี

รวม

จากตารางที่ 26 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกีย่ วกับพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขัน้ นําเสนอบทเรียนและการสอน ที่อยูในระดับ ดีมาก คือ
ผูสอนเปดโอกาสใหผูเ รียนซัก ถามขอสงสัย มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.59 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50
ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกีย่ วกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในขั้นเตรียมพรอมความรู ที่อยูในระดับ ดี ไดแก ผูส อนใชเทคนิคการนําเขาสูบทเรียน
อยางหลากหลายและนาสนใจ มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.18 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
ผูสอนใหความรูในการทํากิจกรรมอยางชัดเจน ทําใหผูเ รียนเขาใจ มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.18 มี
คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.66 และผูสอนมีการใชสื่ออุปกรณการสอนหลายรูปแบบ มีคาคะแนน
เฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79
3.1.3. ขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย ผลการวิเคราะหมีคาคะแนน
เฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย ปรากฏดังตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย
ความคิดเห็น

X

S.D

ระดับคุณภาพ

11. ผู เ รี ย นมี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น และมี ก าร
อภิปรายในกลุมและระหวางกลุมอยางทั่วถึง

4.27

0.70

ดี

12. ผูเ รียนกระตุน ใหสมาชิกในกลุม ใหทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ

4.36

0.66

ดี

13. ผูเ รียนมีโอกาสฝกทักษะการลงมือปฏิบัติอยาง
จริงจัง

4.32

0.57

ดี

14. ผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม รูจักคิด รูจ ัก
วางแผนการทํางานรวมกัน

4.50

0.51

ดี

15. ผู เรี ย นมี โ อกาสใช สื ่อการเรี ย นการสอนตามที่
ผูส อนแนะนํา

4.18

0.73

ดี

16. ผู เ รี ย นได ค น พบคํ า ตอบและมี ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติดวยตนเอง

4.14

0.56

ดี

17. ผูเ รีย นมีโ อกาสเสนอความคิ ดและผลงานของ
ตนเอง

4.00

0.82

ดี

18. ผู ส อนคอยชี้ แนะและกระตุ น การเรีย นรู อย า ง
สม่ําเสมอ

4.59

0.59

ดีมาก

19. ผู เ รี ย นและสมาชิ ก ในกลุ ม ได รั บ การยกย อ ง
ชมเชยจากผูสอน

3.77

0.87

ดี

200
ตารางที่ 27 (ตอ) แสดงผลค า คะแนนเฉลี ่ย และค า สว นเบี ่ย งเบนมาตรฐานของผลการประเมิ น
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นการเรียนและการทํากิจกรรม
กลุมยอย
ความคิดเห็น

X

S.D

ระดับคุณภาพ

20. ผูเ รียนเขาใจเนื้อหาไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว
เมื ่อ ใช สื ่อ และอุ ป กรณ ป ระกอบการเรีย นการ
สอน

3.86

0.64

ดี

21. ผู เรี ย นสามารถสร า งความคิ ด รวบยอดไดดว ย
ตัวเอง

3.77

0.75

ดี

22. มีความเปนประชาธิปไตยในกลุม

4.18

0.73

ดี

4.16

0.72

ดี

รวม

จากตารางที่ 27 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกี่ยวกับพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย ที่อยูใ นระดับ ดีมาก
คือ ผูส อนคอยชี้แนะและกระตุนการเรียนรูอ ยางสม่ําเสมอ มีคาคะแนนเฉลี่ยมากทีส่ ุด เทากับ 4.59
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกีย่ วกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุม ยอย ทีอ่ ยูในระดับ ดี ไดแก ผูเ รียนไดทํางาน
รวมกันเปนกลุม รูจ ักคิด รูจ ักวางแผนการทํางานรวมกัน มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.50 มีคาสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.51
ผูเรียนกระตุนใหสมาชิกในกลุมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคา
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.36 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ผูเ รียนมีโอกาสฝกทักษะการลงมือ
ปฏิบัติอยางจริงจัง มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.32 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ผูเ รียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและมีการอภิปรายในกลุม และระหวางกลุมอยางทัว่ ถึง มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ
4.27 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 มีความเปนประชาธิปไตยในกลุม มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ
4.18 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.73 ผูเ รียนมีโอกาสใชสื่อการเรียนการสอนตามที่ผูสอนแนะนํา
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มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.18 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ผูเรียนไดคนพบคําตอบและมี
ทักษะในการปฏิบัติดวยตนเอง มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.14 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.56
ผูเ รียนมีโอกาสเสนอความคิดและผลงานของตนเอง มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.00 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว เมื่อใชสื่อและอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.86 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.64 ผูเรียน
สามารถสรางความคิดรวบยอดไดดวยตัวเอง มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 และผูเรียนและสมาชิกในกลุมไดรับการยกยองชมเชยจากผูสอน มีคาคะแนนเฉลีย่
นอยที่สุด เทากับ 3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87
3.1.4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม ผลการวิเคราะหมีคาคะแนน
เฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม ปรากฏดังตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แสดงผลคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม
ความคิดเห็น

X

S.D

ระดับคุณภาพ

23. ผูเรียนไดสรุปบทเรียน

3.86

0.64

ดี

24. ผูเรียนไดเสนอผลงานของกลุม

3.77

0.69

ดี

25. ผูเรียนไดรับหนาที่ครบทุกหนาที่

3.77

0.75

ดี

26. ผูเรียนไดรับทักษะการทํางานกลุมจากการเรียนรู

4.14

0.71

ดี

27. ผูเรียนสามารถนําความรู ความสามารถจากการเรียน
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

4.14

0.71

ดี

รวม

3.94

0.71

ดี
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จากตารางที่ 28 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกี่ยวกับพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม ที่อยูในระดับ ดี ไดแก
ผูเ รียนไดรับทักษะการทํางานกลุม จากการเรียนรู มีคาคะแนนเฉลีย่ มากที่สุด เทากับ 4.14 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ผูเ รียนสามารถนําความรู ความสามารถจากการเรียนไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.14 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.71ผูเรียนไดสรุป
บทเรียน มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 3.86 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ผูเ รียนไดเสนอผลงาน
ของกลุม มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 3.77 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.69 และผูเ รียนไดรับหนาที่
ครบทุกหนาที่ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75
3.1.5. ขัน้ ประเมินความรูค วามสามารถรายบุคคล ผลการวิเคราะหมีคาคะแนน
เฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในขั้นประเมินความรูความสามารถรายบุคคล ปรากฏดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 แสดงผลคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นประเมินความรูความสามารถรายบุคคล
ความคิดเห็น

X

S.D

ระดับคุณภาพ

28. มีการวัดผลและประเมินผลกอนสอน

3.82

0.80

ดี

29. มีการวัดผลและประเมินผลระหวางเรียน

3.95

0.58

ดี

30. มีการวัดผลและประเมินผลหลังเรียน

4.00

0.69

ดี

31. ข อ สอบหรื อ การวั ด ผลตรงตามเนื ้อ หาและ
จุดประสงคที่เรียน

4.05

0.79

ดี

32. ขอสอบมีความเที่ยงตรงและยุติธรรม

4.18

0.59

ดี

4.00

0.69

ดี

รวม
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จากตารางที่ 29 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกี่ยวกับพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขัน้ ประเมินความรูค วามสามารถรายบุคคล ที่อยูในระดับ ดี
ไดแก ขอสอบมีความเทีย่ งตรงและยุติธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.18 มีคาสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.59 ขอสอบหรือการวัดผลตรงตามเนือ้ หาและจุดประสงคทีเ่ รียน มีคาคะแนน
เฉลีย่ เทากับ 4.05 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 มีการวัดผลและประเมินผลหลังเรียน มีคา
คะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 มีการวัดผลและประเมินผลระหวาง
เรี ย น มี ค า คะแนนเฉลี ย่ เท า กั บ 3.95 มี ค า สวนเบี ่ย งเบนมาตรฐาน 0.58 และมี ก ารวั ดผลและ
ประเมินผลกอนสอน มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.82 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80
3.1.6. การจั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในด า นอื่นๆ ผลการวิเคราะหมีค า
คะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานอืน่ ๆ ปรากฏดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 แสดงผลคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานอืน่ ๆ
ความคิดเห็น

X

S.D

ระดับคุณภาพ

33. ผูเ รียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

4.55

0.60

ดีมาก

34. ผู เ รี ย นเห็ น ประโยชน ข องการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสราง
ความรู

4.59

0.59

ดีมาก

35. ผูเ รียนมีความพึงพอใจตอบรรยากาศการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎี
การสรางความรู

4.68

0.57

ดีมาก

รวม

4.61

0.58

ดีมาก
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จากตารางที่ 30 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกีย่ วกับพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานอื่นๆ อยูใ นระดับ ดีมาก ทัง้ หมด ไดแก ผูเ รียนมีความพึง
พอใจตอบรรยากาศการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.68 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ผูเ รียนเห็นประโยชนของ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และผูเ รียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.55 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60
3.1.7. การประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม ผล
การวิเคราะหมีคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานอืน่ ๆ ปรากฏดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 แสดงผลคาคะแนนเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการประเมินพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม

X

S.D

ระดับคุณภาพ

ขั้นเตรียมพรอมความรู

4.16

0.64

ดี

ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน

4.15

0.72

ดี

ขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย

4.16

0.72

ดี

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม

3.94

0.71

ดี

ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล

4.00

0.69

ดี

รวม

4.15

0.71

ดี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จากตารางที่ 31 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกี่ยวกับพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม อยูในระดับ ดี
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เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แยกเปนขั้นตามขัน้ ตอนการเรียนรูแ บบรวมมือกันสรางความรู พบวา
ขัน้ เตรียมพรอมความรู อยูในระดับ ดี มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.16 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 ซึง่ มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับขัน้ การเรียนและการทํากิจกรรมกลุม ยอย แตมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 และขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน อยูใ นระดับ ดี มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.15 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.72 ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคลอยูใน
ระดับ ดี มีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.00 มีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.69 และขัน้ สรุปบทเรียนและ
ประเมินผลงานกลุมอยูใ นระดับ ดี มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยทีส่ ุด เทากับ 3.94 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.71
ผลการสัมภาษณครูประจํากลุม ที่เปนผูชวยวิจัย เกีย่ วกับการนําโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรไปใช พบวา
1. ในดานครูประจํากลุม ครูประจํากลุม มีความเห็นวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตร ทําใหผูสอนลดภาระในการสอนไดมาก
เพราะ ถา สามารถอธิบายเทคนิค วิธีการในเนื้อหาที่เรียนใหผูเ รียนที่เปนผูท ีม่ ีความสามารถทาง
คณิตศาสตรในกลุม เขาใจได ผูเ รียนคนนัน้ ก็สามารถนําความรูท ีไ่ ดอธิบายตอใหสมาชิกในกลุม คน
อื่นๆที่ไมเขาใจได และทําใหผูสอนมีเวลาในการดูแลผูเรียน ดังที่ ครูผูสอน (ชลธิชา เกษวิเชียร,
สัมภาษณ 14 สิงหาคม 2554) กลาววา “เนื่องจากผูส อนไมไดจบดานคณิตศาสตรมาโดยตรง บางครัง้
บทเรียนบางอยางก็เปนเรื่องยากที่จะเขาใจ ตองใชเวลาในการเตรียมตัวคอนขางนานพอสมควร”
2. ในดานผูเรียน ครูประจํากลุม มีความเห็นวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อสง เสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตร สามารถสงเสริมใหผูเ รียนพัฒนาศักยภาพ
ทางดานคณิตศาสตรไดดีและตอเนื่อง อันเนื่องจากมีกระบวนการสอนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนที่
แนนอน ชัดเจน มีสื่อการเรียนการสอนครบทุกกระบวนการในการพัฒนาความรูท างคณิตศาสตรทัง้
ดานการฝกทักษะเบื้องตน การฝกเพื่อสรางความชํานาญ และมีแบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ดังที่ ครูผูสอน (มุกดา แข็งแรง, สัมภาษณ 14 สิงหาคม 2554) กลาววา “ผูเ รียนขาดความใฝรูใฝเรียน
ขาดทักษะ และมีพื้นความรูคณิตคอนขางออน”
3. ในดานวิธีการสอน ครูประจํากลุม มีความเห็นวา วิธีการสอนในโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนนี้ มีประโยชนหลายประการดังนี้
3.1. ทําใหผูสอนลดภาระในการสอนไดมากเพราะ ถาสามารถอธิบายเทคนิค วิธีการ
ในเนื้อหาที่เรียนใหผูเรียนทีเ่ ปนผูที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรในกลุมเขาใจได ผูเ รียนคนนัน้ ก็
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สามารถนําความรูที่ไดอธิบายตอใหสมาชิกในกลุมคนอื่นๆที่ไมเขาใจได ดังที่ ครูผูส อน (ลําพึง คิดทํา
, สัมภาษณ 14 สิงหาคม 2554) กลาววา “ผูสอนตองการเครือ่ งมือการเรียนการสอนในการชวยให
ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาที่เรียน”
3.2. สามารถสง เสริม ใหเกิดความรวมมือ ความเปนประชาธิปไตยและทํา ใหเกิ ด
ความสามัคคีในกลุม ไดอันเนือ่ งจากผูเ รียนตองมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีปฏิสัมพันธที่ดี รับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อรวมกันแกปญหาตางๆที่เกิดขึน้ จนประสบความสําเร็จรวมกัน ดังที่
ครูผูสอน (ดอกออ แข็งแรง,สัมภาษณ 14 สิงหาคม 2554 ) กลาววา “ผูส อนตองการเทคนิคการสอน
ที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวม และมีความสนใจกับเนื้อหา”
3.3. ทําใหผูเ รียนสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรไดเต็มศักยภาพของตนเอง
ดังที่ ครูผูสอน (ดอกออ แข็งแรง,สัมภาษณ 14 สิงหาคม 2554 ) กลาววา “ผูเ รียนตองการเทคนิคการ
คิดที่สามารถทําใหผูเรียนเรียนรูไดเร็ว จะไดนําไปใชในการฝกทักษะไดดีขึ้น”
4. ในดานสือ่ การเรียนการสอน ครูประจํากลุม มีความเห็นวา สือ่ การเรียนการสอนทีใ่ ช
ในโปรแกรมสามารถไดแก แบบฝกคณิตคิดเร็ว ใบงาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง และแบบทดสอบ
หลังเรียนใชในการพัฒนาการเรียนรูแบบรวมมือและการสรางความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่
ครูผูสอน (ภัทรานิษฐ เฉลิมชัยชวลิต, สัมภาษณ 14 สิงหาคม 2554) กลาววา “ผูส อนตองการสือ่ ชวย
สอนสําหรับครูที่ไมจบสาขาคณิตศาสตรโดยตรง”
5. ดานเนื้อหาสาระ ครูประจํากลุม มีความเห็นวา เนือ้ หาสาระมีความเหมาะสม เพราะ
เนื้อหาที่สอนเปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันของผูเรียนและทําใหผูเรียนเห็นถึง
คุณคาหรือประโยชนตอการเรียนคณิตศาสตร รวมถึงมีเนื้อหาไมมากและไมยากตอการทําความเขาใจ
ดังที่ ครูผูสอน (มุกดา แข็งแรง, สัมภาษณ 14 สิงหาคม 2554) กลาววา “ผูเ รียนตองการเรียนเนื้อหาที่
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง”

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. เพือ่ พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ตามแนวคิ ดการเรีย นรู แบบรว มมื อและทฤษฎีก ารสรา งความรู ส ํ า หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและปจจัยที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานครที่ไดพัฒนาขึน้ ไป
ใช
ขัน้ ตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 3 ระยะ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ระยะที่ 1 พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรี ยนรู ค ณิ ต ศาสตรต ามแนวคิด การเรียนรู แบบรว มมื อ และทฤษฎีการสรา งความรู สํ า หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ในระยะนีเ้ ปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อเปน
ปจจัยนําเขาในการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อนําใชพัฒนาเปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตร โดยแบงการดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ขั้นตอน
ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปจจัยนําเขาที่ใชการวิจัย
การศึ ก ษาป จจั ย นํ า เข า ที่ใ ช ก ารวิจัย เพื่อใหไ ดแ นวคิด หัว ขอตา งๆ รู ป แบบการสรา ง
เครื่องมือ และแนวทางในการปฏิบัติของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูและ
ทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ปจจัยนําเขาที่
ใชการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. แนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ
3. ทฤษฎีการสรางความรู
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรี ยนรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิด การเรียนรู แบบรว มมื อ และทฤษฎีการสรา งความรู สํ า หรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาเปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู ใชปจจัยนําเขาที่ได
จากการศึกษาขอมูลในขั้นตอนที่ 1 มาผสมผสาน พัฒนาเปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎี
การสร า งความรู แ ละทฤษฎี ก ารสร า งความรู ส ํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค
3) กระบวนการ ประกอบดวย
3.1. การเตรียมผูเรียน
3.2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
3.3. สรางขบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
3.4. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
3.5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในโปรแกรม
3.6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู
3.6.1. ขั้นเตรียมพรอมความรู
3.6.2. ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน
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3.6.3. ขั้นรวมมือกันสรางความชํานาญ
3.6.4. ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน
3.6.5. ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
3.7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช
3.8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู
3.8.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
3.8.2. กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
3.8.3. ทักษะทางการเรียนรูคณิตศาสตร
ระยะที่ 2 : ทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
เรียนคณิตศาสตรตามแนวคิด การเรียนรูแ บบรวมมือ สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ใน
กรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยใชแบบแผนการ
วิจัยแบบ Pre Experimental Design แบบ One - Group Pretest - Posttest Design ซึง่ กลุม ทดลองเปน
นักศึกษาการศึกษานอกระบบจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพราว
จํานวน 30 คน ผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง และมีผูชวยวิจัยเปนผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล ชวยแนะนํา
นั ก ศึ ก ษาที ่เข า ร วมโปรแกรมขณะทํา กิ จกรรมการเรีย นรู ต า งๆ และชว ยประเมิ น แบบประเมิ น
พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม ของผูเ ขารวมโปรแกรม ระหวางการเขารวม
กิจกรรม
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื ่อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ในการเรี ย นรู 
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู 13 สัปดาห โดยใชเวลา
ในการเรียนในชัน้ เรียนรวม 35 ชั่วโมง ใชเวลาในการทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง 32 ชัว่ โมง ใชเวลา
ในการรวมกันศึกษาหาขอมูลตางๆ เพือ่ นําไปทํางานทีผ่ ูส อนมอบหมายให 18 ชัว่ โมง ใชเวลาในการ
ทบทวนความรูต างๆที่เรียนรูม าดวยตนเองเพือ่ เตรียมสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูค ณิตศาสตร 15
ชั่วโมง รวม 100 ชั่วโมง (ดูในตารางที่ 13 หนา 170)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื ่อ งมื อ ที ่ใ ช เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการทดลองใช โ ปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย

210
1. แผนการจั ดการเรี ย นรูค ณิ ตศาสตรต ามแนวคิ ดการเรีย นรูแ บบร วมมื อและ
ทฤษฎีการสรางความรู จํานวน 8 แผน ใชเพือ่ เปนเครือ่ งมือในการเรียนรูต ามแนวคิดการเรียนรูแ บบ
รวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
2. แบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ ์ท างการเรีย นคณิต ศาสตรแ บบปรนัย และแบบ
อัตนัย สําหรับวัดกอนและหลังเขารวมโปรแกรม เปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 20 ขอ และขอสอบ
แบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ ใชเพื่อประเมินผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นคณิตศาสตรทีไ่ ดจากการทํา
กิจกรรมในโปรแกรม ซึ่งมีคาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
เทากับ 0.8819 มีคาความยากงายมีคาระหวาง 0.225 – 0.75 และคาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.25 0.75 ซึ่งอยูในระดับที่ยอมรับได
3. แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว แผนการเรียนรูล ะ 1 ชุด รวม 8 ชุด ใชเพือ่ ทบทวน
ความรูเดิม ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการเรียนการสอน ผูวิจัยใชหลักเกณฑการประเมินคา
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
4. ใบงาน แผนการเรียนรูล ะ 3 ชุด รวม 24 ชุด ใชเพือ่ สงเสริมความรวมมือและ
พัฒนาทักษะในการเรียนคณิตศาสตร ตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
ผูวิจัยใชหลักเกณฑการประเมินคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
5. แบบทดสอบหลังเรียน แผนการเรียนรูล ะ 1 ชุด รวม 8 ชุด ใชเพือ่ ประเมินผล
รายบุคคล หลังจากการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู ผูว ิจัยใช
หลักเกณฑการประเมินคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
6. แบบฝกทักษะดวยตนเอง แผนการเรียนรูล ะ 4 ชุด รวม 32 ชุด ใชเพือ่ เปนแบบ
ฝกที่ทําใหเกิดความชํานาญและพัฒนาทักษะในการเรียนรูคณิตศาสตร
7. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุมของผูเ ขารวม
โปรแกรม ระหวางการเขารวมกิจกรรม
ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
การศึกษาความคิดเห็นและปจจัยที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และ
ทฤษฎีการสรางความรู สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2
สวน ไดแก 1) การประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 2) การสัมภาษณ
เกี่ยวกับความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กีย่ วของของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่
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สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการ
สรางความรูไปใช
สรุปผลการวิจัย
การวิ จัย เรื ่อง การพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นเพื ่อสง เสริม ความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีก ารสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูว ิจัยแบงการนําเสนอสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงคออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 2 ผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูและ
ทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการนําโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบ
รวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
ในกรุงเทพมหานครที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
ระยะที่ 1 สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู
ผลการวิจัยระยะที่ 1 ผูวิจัยพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริม
ความร วมมื อในการเรี ย นรู คณิ ตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแ บบรวมมือและทฤษฎีก ารสร า ง
ความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร สรุปรายละเอียดของโปรแกรม
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒนาโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรีย นเพือ่ สง เสริม ความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ผูวิจัยใชโปรแกรมการศึกษาผูใหญของ Holton (2005) ซึง่ มีขั้นตอนที่เหมาะสม
สําหรับ โปรแกรมการศึกษานอกระบบเพือ่ สง เสริม ความรวมมือในการเรีย นรูค ณิตศาสตร ตาม
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แนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ กลาวคือ มีขั้นตอนในการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเขาสูการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อตอ
การเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความรูสึกสนใจในการเรียนมากขึ้น มีการสรางกระบวนการตางๆ เพื่อให
เกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกันโดยการกําหนดบทบาทผูเรียนอยางชัดเจนทําใหการเรียนเปนไป
อยางราบรืน่ มีประสิท ธิภาพมากขึ้น สํา หรับ กระบวนการเรีย นการสอนคณิตศาสตรที่สง ผลให
ผูเรียนและผูสอนทําหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพผูว ิจัยใชแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
(Aronson, 1978; Slavin, 1978; Johnson and Johnson, 1994) ที่จะดึงศักยภาพตางๆทีม่ ียูในผูเ รียนแต
ละคนมาใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและกลุม ใหมากทีส่ ุด และในการสรางศักยภาพของผูเรียนแต
ละคนผูว ิจัยใชทฤษฎีการสรางความรู (ชนาธิป พรกุล, 2543; พิมพพันธ เดชะคุปต, 2545; Driver
and Bell, 1986) ทีใ่ ชการเชือ่ มโยงความรูเ ดิมและการปรับเปลีย่ นแนวคิดใหมทีไ่ ดจากการศึกษา
คนควาดวยตัวเองจากสื่อตางๆ หรือจากการรวมคิดกับสมาชิกในกลุมทีม่ ีแนวคิดทีแ่ ตกตางกัน ดวย
การอภิปราย สาธิต หรือกิจกรรมทางคณิตศาสตรทีส่ งเสริมการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรู เพื่อใหผูเรียนใชในการปรับเปลีย่ นแนวคิดและสามารถสรางเปนความคิดรวบยอดของ
ตนเอง ทําใหผูเรียนไดมีทักษะทางคณิตศาสตรตามวัตถุประสงคการเรียนรู และทําใหผูเรียนสามารถ
ศึกษาสรางความรูด วยตนเอง การเรียนรูเ ปนกลุมสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรูท างการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ทั ก ษะการคิ ดคํ า นวณ และการคิ ดวิ เคราะหใ นการเรีย นคณิต ศาสตร ซึง่ จะส ง ผลต อผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร เพือ่ เปนประโยชนอยางยิง่ ตอการใหแนวทางใน
การพั ฒ นารู ป แบบโปรแกรมการเรี ย นรู ท างการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นในด า นการเรี ย น
คณิตศาสตร
2. วัตถุประสงคของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู ไดแก
2.1. เพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
2.2. เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรดวยแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎี
การสรางความรู
2.3. เพื่อสงเสริมผูเรียนใหเรียนรูคณิตศาสตรไดเต็มศักยภาพของตนเอง
3. กระบวนการในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู ประกอบดวย
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1. การเตรียมผูเรียน
1.1. ผูสอนรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
1.2. ผูสอนแนะนําการแบงหนาที่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
1.3. ผูสอนแนะนําใหผูเรียนทราบถึง บทบาท หนาที่ และกฎ ระเบียบตางๆ ที่
ผูเรียนควรปฏิบัติขณะเขารวมกิจกรรม
1.4. ใหผูเรียนซักถามในสวนที่ผูเรียนสงสัย
1.5. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆละ 5 คน โดยแตละกลุม จะตองคละเพศ
ความสามารถ และสมาชิ ก ในแตล ะกลุม จะประกอบดวย ผูม ีค วามสามารถสูง 1 คน ผูมี
ความสามารถปานกลาง 2 คน และผูมีความสามารถต่ํา 2 คน
2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
2.1. การจัดที่นั่งเรียนเปนกลุมแบบไมเปนทางการ
2.2. ผูสอนทําใหสมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด
2.3. ผูสอนเลือกกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนในกลุมมีความรูสึกที่ดีตอกันและสามารถ
จะทํางานรวมกันไดอยางสบายใจและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางแทจริง
2.4. ผูสอนทําใหผูเรียนมีความรูสึกวาผูสอนเชื่อมั่นในศักยภาพของผูเรียน
2.5. ผูส อนบอกผูเรียนทุกครั้งวาจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ
ในการเรียน
2.6. ผูส อนไมสอนโดยวิธีบรรยายเพียงอยางเดียว แตจะสงเสริมใหผูเ รียนมีสวน
รวมในการเรียนรู และกระตุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
2.7. ผูสอนทําใหผูเรียนไดสะทอนความคิดของตนเองและกลุมอยางอิสระ
2.8. ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนมีการทํางานแบบประชาธิปไตย
3. สรางขบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
3.1. ผูเรียนรวมกันตั้งชื่อกลุม
3.2. ผูเ รียนการกําหนดหนาทีข่ องสมาชิกในกลุมแตละคนตามความเหมาะสม
ของกิจกรรม ไดแก ผูตรวจสอบและจดบันทึก ผูต ิดตามการทํางาน ผูส นับสนุน ผูร ายงาน ผูรักษา
กติกาของกลุม
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3.3. สมาชิกในกลุม รวมกันดําเนินกิจกรรมตามบทบาทอยางมีความรับผิดชอบ
เพื่อบรรลุความสําเร็จของกลุม และมีการหมุนเวียนหนาทีใ่ หสมาชิกในกลุมทําหนาที่ใหครบทุก
หนาที่
4. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
ผูเรียนทุกคนรวมกับ ผูส อนประชุม รวมกันเพื่อหาความตองการในการเรีย นรูโดย
พิจารณาตามหัวขอเรื่องที่ตองศึก ษาในเนื้อหา รายวิชาคณิตศาสตรจากหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการประชุมสรุปไดวา กลุม ผูเ รียนมีความ
ตองการเรียนรูในเนื้อเกี่ยวกับ เรื่อง เศษสวน ทศนิยม และเรื่อง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ
5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ในโปรแกรม
ผูส อนและผู เรี ย นทุก คนที่เขา รวมโปรแกรมฯ ทํา การประชุม รวมกันเพือ่ กํา หนด
วัตถุประสงคการเรียนรูในโปรแกรมฯ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาที่ศึกษาและประโยชนที่
สามารถนําความรูจากการเรียนไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ในโปรแกรม
ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู มีดงั นี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1 แนะนํ า และสร า งความร ว มมื อ เบื ้อ งต น ผู ส อนแนะนํ า บทเรี ย นและ
วัตถุประสงคการเรียนรู พรอมสรางแรงจูงใจในการเรียน ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูแ ละการทําใบงาน
แจงเกณฑการประเมิน และขอตกลงในการประเมิน
1.2 ผูสอนใหผูเรียนในแตละกลุมมีกิจกรรมสรางความรวมมือเบื้องตนโดย
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกัน สามารถปฏิบัติดวยกันในกลุมอยางราบรืน่ และสบายใจ
และมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
1.3 ทบทวนความรูเดิมโดยการทําแบบทดสอบคิดคิดเร็ว
1.4 ปรับความรูพื้นฐานเดิม ดวยการปรึกษาหารือกันในกลุมเพื่อทบทวนและ
แกขอสงสัยในการคิดคํานวณเกี่ยวกับความรูพื้นฐานที่ไดทําแบบทดสอบไป
1.5 เปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัยกับผูสอน
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ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1 ผูส อนนําเสนอเนือ้ หาบทเรียนดวยเทคนิคการคิด และนําเสนอวิธีคิดที่
หลากหลายในการแกปญหาเพื่อเพิ่มทักษะ และผูเรียนสามารถคิดคํานวณและแกโจทยปญหาที่ทา
ทายมากขึ้นไดดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือกันสรางความรู
2.2 ผูสอนสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2.3 ผูส อนแจกเอกสารใบงานเพือ่ การเรียนรูใหผูเรียนแตละกลุม และใหแต
ละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนเพื่อใชในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 ปรับเปลีย่ นแนวคิดรวมกัน เปนขัน้ ทีผ่ ูเ รียนจะมีการปรับเปลีย่ นแนวคิด
ทีย่ ังไมลงตัว โดยใชกระบวนการกลุม สมาชิกทุกคนรวมกันเสนอแนวคิดของตนเองในการศึกษา
และทําความเขาใจกับใบงานทีไ่ ดรับมา อภิปรายหรือสาธิต แลวพิจารณาความแตกตางและความ
ขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับสมาชิกคนอื่น นําขอมูลใหมที่ไดมาสังเคราะห หากมีขอสงสัย
ทีห่ าขอสรุปไมไดจึงขอขอแนะนําจากผูสอนที่คอยสังเกตการณอยูใกลๆ จนสมาชิกในกลุมเขาใจ
เนื้อหาอยางกระจางแจงและสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองได
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ นําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใชให
เกิดความชํานาญโดยการฝกทักษะจากสื่อการเรียนการสอนที่กลุมไดคัดเลือกมาจากขั้นที่ 2 ใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแท และเกิดความชํานาญ
3.3 รวมกันแสดงความรู เปนการรวมมือกันดวยการนําความรูทีส่ รางรวมทั้ง
กระบวนการเรียนรูท ีผ่ ูเ รียนสรางดวยตนเองไปใชในการทําใบงานในเอกสารการเรียนรูท ีไ่ ดรับซึง่
เปนโจทยทีม่ ีความซับซอนมากขึน้ หรือในรูปของการปฏิบัติกิจกรรมทีม่ ุง เนนความรวมมือรวมใจ
กันในการสรางความรู ใชทักษะตางๆเพื่อแกไขปญหาทีห่ ลากหลายรวมกัน กอใหเกิดความสามัคคี
ปรองดองกัน รูจักชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหรวมใจกันปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไปไดอยางสมบูรณ
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน
4.1 ผูส อนประเมินผลการเรียนรูแตละกลุม โดยสุมเลือกสอบถามความเขา
ของสมาชิกในแตละกลุม และใหผูที่ถูกสุมเลือกตอบคําถามของผูสอนซึ่งเปนคําถามจากเนื้อหาที่
ผูเรียนไดเรียนรูผานไป
4.2 ผูเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปบทเรียนและนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา
โจทย
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4.3 ผูสอนอธิบายเพิม่ เติมในเนือ้ หาทีผ่ ูเ รียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
4.4 สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม และขอควรปรับปรุงทีจ่ ะนําไปปรับปรุง
แกไขในการเรียนรูครั้งตอไป
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
5.1 ทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียน
5.2 ผูส อนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเองเพื่อใหผูเ รียนเกิดความชํานาญใน
การคิด คํานวณและการแกปญหาตางๆมาก
7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช
8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู
8.1. ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ห ลั ง เข า ร ว มโปรแกรม
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบปรนัย และแบบอัตนัย
8.2. ประเมิ นผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชแบบประเมิ นพฤติก รรม
ความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม ซึ่งมีประเด็นหัวขอในการประเมินแนวคิดการเรียนรูแ บบ
รวมมือ ไดแก
8.2.1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก
8.2.2. การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน
8.2.3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคที่ดีตอกัน
8.2.4. การมีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย
8.2.5. การมีกระบวนการกลุม
8.3. ประเมินผลทักษะทางการเรียนรูคณิตศาสตรในแตละแผนการเรียน ซึ่งแบงเปน
8.3.1. ประเมินผลทักษะการคิดเลข โดยใชแบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว
8.3.2. ประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ โดยใชใบงาน
8.3.3. ประเมินผลการเรียนรูด วยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยใช
แบบทดสอบหลังเรียน
สรุปไดเปนแผนภาพโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความ
รวมมือและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ไดดงั
แผนภูมิที่ 6 ดังนี้
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แผนภู มิ ที ่ 6 โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื ่อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ในการเรี ย นรู 
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
2. สราง
บรรยากาศ
แหงการเรียนรู

1. เตรียม
ผูเรียน

3. วางแผนการ
เรียนรูรวมกัน

องคประกอบของ
โปรแกรม
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนฯ

8. ประเมินผล
โปรแกรม

7. นําโปรแกรม
การศึกษาไปใช

6. ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือกัน
สรางความรู

4. วินิจฉัย
ความตองการ
ในการเรียนรู

5. กําหนด
วัตถุประสงค
การเรียนรู

1. ขั้นเตรียม
พรอมความรู
5. ขั้นแสดง
ความรูรายบุคคล

4. ขั้นรวมกัน
สรุปบทเรียน

2. นําเสนอบทเรียน
และการสอน

3. ขั้นรวมมือกันสราง
ความชํานาญ
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ระยะที่ 2 สรุปผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูและทฤษฎี
การสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
ผูว ิจัยนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูไปทดลองใชกับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ นักศึกษาที่สามารถเขารวมโปรแกรมอยางสมบูรณ มีจาํ นวนทัง้ หมด 22 คน ผล
การทดลองผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน โดยแยกเปนขอมูลทัว่ ไปของกลุมทดลองและ
แยกตามผลลัพธที่ตองการวัด ตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร โดยการวิเคราะหความ
แตกตางของคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทีไ่ ดจากการทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรกอนการเขารวมโปรแกรม (Pre-test) และหลัง
การเขารวมโปรแกรม (Post-test)
สวนที่ 2 การประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรมในแตละ
แผนการเรียน โดยแบงไดดงั นี้
2.1. ประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ
2.2. ประเมินผลทักษะการคิดเลข
2.3. ประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรรายบุคคล
สวนที่ 3 ประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
จากการทดลองพบวา กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลีย่ หลังการเขารวมโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ มากกวาคาคะแนนเฉลีย่ กอนการเขารวม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนที่ 2 การประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรมในแตละแผนการ
เรียน
การประเมินผลทักษะการเรียนรูค ณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรมในแตละแผนการ
เรียน โดยแบงไดดงั นี้
2.1. กลุมทดลองมีผลการประเมินทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ คิดเปนรอย
ละ 70.70
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2.2. กลุมทดลองมีผลการประเมินผลทักษะการคิดเลขจากการแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว
คิดเปนรอยละ 85.15
2.3. กลุ ม ทดลองมี ผ ลการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ค ณิต ศาสตร ร ายบุค คลจากการทํ า
แบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 70.80
สวนที่ 3 การประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
การประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือพบวา กลุมทดลองมีกระบวนการเรียนรู
แบบรวมมือ อยูในระดับ ดีมาก และเมื่อแยกตามองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ ไดผลดังนี้
3.1. กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในดานการพึง่ พาอาศัยกันและกันทางบวก อยูใน
ระดับ ดี
3.2. กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในดานความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน อยูใ น
ระดับ ดี
3.3. กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอ
กัน อยูในระดับ ดีมาก
3.4. กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดานทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุม
ยอย อยูในระดับ ดีมาก
3.5. กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในดานกระบวนการกลุม อยูในระดับ ดีมาก
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นและปจจัยที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูและทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานครที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
เมื่อทําการทดลองในระยะที่ 2 เสร็จเรียบรอยแลว ในระยะที่ 3 เปนการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูที่ไดพัฒนาขึน้ ไปใช
ผูวิจัยแบงผลการศึกษาออก ไดดังนี้
1. การประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา กลุมทดลองมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม อยูใ นระดับ ดี และเมือ่ แยก
ตามขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือกันสรางความรู 5 ขั้น ไดผลดังนี้
1.1. ขั้นเตรียมพรอมความรู อยูในระดับ ดี
1.2. ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน อยูในระดับ ดี
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1.3. ขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย อยูในระดับ ดี
1.4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม อยูในระดับ ดี
1.5. ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล อยูในระดับ ดี
2. การสัมภาษณครูประจํากลุมที่เปนผูชวยวิจัย และนักศึกษาที่เปนกลุมทดลองเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กีย่ วของของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริม
ความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรา ง
ความรูไปใช พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช ไดแก
2.1. ดานครูประจํากลุม
2.2. ดานผูเรียน
2.3. ดานวิธกี ารสอน
2.4. ดานสื่อการเรียนการสอน
2.5. ดานเนือ้ หาสาระ
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการวิจัย 3 ประเด็น
คือ 1. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู 2. การทดลองใช
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู 3. ความคิดเห็นและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตร
ตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
1. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร เปนการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนระบบอยางเปน
ขัน้ ตอนและมีเหตุมีผล โดยผูวิจัยเริ่มจากการศึกษาปจจัยนําเขา ซึ่งประกอบดวย 1. แนวคิดทฤษฎี
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การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2. แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ 3. ทฤษฎีการ
สรางความรู นําปจจัยทั้งหมดมาสังเคราะหและพัฒนาเปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎี
การสรางความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีองคประกอบ
ประกอบดวย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงคของโปรแกรม 3) กระบวนการในโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู มีรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมดังตอไปนี้
1) หลักการและเหตุผล
การพั ฒนาโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรีย นเพือ่ สง เสริม ความรวมมือในการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ ผูวิจัยใชโปรแกรมการศึกษาผูใหญของ Holton (2005) ซึง่ มีขั้นตอนที่เหมาะสม
สําหรับ โปรแกรมการศึกษานอกระบบเพือ่ สง เสริม ความรวมมือในการเรีย นรูค ณิตศาสตร ตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ กลาวคือ มีขั้นตอนในการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเขาสูการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอือ้ ตอ
การเรียนรู ทําใหผูเ รียนมีความรูส ึกสนใจในการเรียนมากขึน้ สอดคลองกับ Knowles (1980) ที่กลาว
วา การสรางบรรยากาศความเปนกันเองเปนผลดีทําใหเกิดความกลาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีการ
สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกันโดยการกําหนดบทบาท หนาที่
ของผู เ รี ย นอย า งชั ด เจนทํ า ให ก ารเรี ย นเป น ไปอย า งราบรื น่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ สํ า หรั บ
กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตรทีส่ งผลใหผูเ รียนและผูส อนทําหนาทีข่ องตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดสงั เคราะหแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ เพือ่ จัดการเรียนการสอนที่เนนการ
ทํางานเปนกลุม แบบคละความสามารถทีแ่ ตกตางกันทํางานรวมกัน โดยผูเ รียนทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียน โดยจะมีการชวยกันกําหนดวิธีการ เอกสาร สื่อการสอนและการประเมินผลที่เปน
ระบบ จะตองชวยเหลือกลุมใหสามารถดําเนินกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ เปนการพัฒนาทักษะทาง
สังคมใหกับผูเ รียน และดึงศักยภาพตางๆ ที่มีอยูใ นผูเ รียนแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง
และกลุมใหมากที่สุด สอดคลองกับลดามาศ หัมพานนท (2546) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ
เปนการเรียนที่เนนการทํางานเปนกลุม ที่ประกอบดวยผูเ รียนทีเ่ รียนเกง ปานกลาง และออน ผูเรียน
ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน มีหนาที่ที่จะตองชวยเหลือกลุม ใหสามารถดําเนินกิจกรรมจน
บรรลุผลสําเร็จ และสอดคลองกับ Roger and Johnson (2001) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ
ยุทธศาสตรการสอนที่ทําใหการเรียนรูประสบความสําเร็จในกลุมเล็กๆ ทีม่ ีความแตกตางของผูเ รียน
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ในดานระดับความสามารถและคุณลักษณะ โดยสมาชิกแตละคนในกลุม จะชวยเหลือกันในกลุม การ
เรียนรูจนทํางานเสร็จลุลวงตามเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของพิศมัย ศรีอําไพ (2548) ไดพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือ วิชาคณิตศาสตร พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงขึ้น และเจตคติตอการ
เรียนรูแบบรวมมือของผูเรียนโดยรวมอยูในระดับดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ Symons and Gill
et al (2008) ไดศึกษาเรือ่ งการพัฒนาการเรียนรูแ บบรวมมือกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบวา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนที่ใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคทีมแขงขันสูงกวาผูเรียนที่
เรียนดวยการเรียนแบบปกติ และในการสรางศักยภาพของผูเรียนแตละคน ผูวิจัยไดสังเคราะหทฤษฎี
การสรางความรู ที่เกิดจากการรับประสบการณใหม ใหกับตนเองเพือ่ เปนขอมูลในการนําขอมูลไป
กลั ่น กรองหรื อ สั ง เคราะห ใ ห เ ป น ความรู  หรื อ ความคิ ด รวบยอดของตนเอง และเมื ่อ ได รั บ
ประสบการณ ความรูหรือขอมูลใหมๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงความรูเ ดิมและการปรับเปลีย่ นแนวคิดใหมทีไ่ ด
จากการศึกษาคนควาดวยตัวเองจากสือ่ ตางๆ หรือจากการรวมคิดกับสมาชิกในกลุม ที่มีแนวคิดที่
แตกตางกัน ดวยการอภิปราย สาธิต หรือกิจกรรมทางคณิตศาสตร สอดคลองกับวรรัตน อภินันทกูล
(2547) กลาววา ทฤษฎีการสรางความรู เปนการเชื่อมโยงความรูเดิมหรือประสบการณเดิมกับ
ความรูใหม ที่อาศัยกระบวนการสรางความหมายของความรูด วยการพัฒนาโครงสรางความรูภ ายใน
ตนเอง โดยจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูที่มีความหมาย และเกิดความเขาใจอยางลุมลึก แลวยังเกิด
ความคงทนของความรูภายในตนเอง และสอดคลองกับ Selley (1999) กลาววา การสรางความรูเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลจากการตีสิ่งทีร่ ับรูใ หมตามประสบการณเดิมของแตละบุคคล
ไดรับจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองหรือ จากการติดตอสือ่ สารกับบุคคลอืน่ สอดคลองกับงานวิจัย
ของปยนุช รัตนวรรณี (2544) ที่ไดศึกษาการประเมินการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของผูเรียน ที่สอน
โดยใชรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู พบวา ทําใหเกิดพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงคและ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีปฏิสัมพันธกับเพือ่ น ครูและแหลงความรู มีการใชเหตุผล ใชกระบวนการ
กลุมเพื่อแกปญหา สามารถสรุปมโนมติ หลักการเรียนรูด วยตนเอง และนําความรูค วามเขาใจไปใช
ในการแกปญหาหรือสถานการณใหมได และสอดคลองกับงานวิจัย Forsberg (1996) ไดศึกษาเรือ่ ง
การเปนครูตามทฤษฎีการสรางความรู พบวา 1) เปลี่ยนจากการสอนของครูเปนการสอนของเด็ก
โดยตรง เพือ่ สนับสนุนความเปนตัวของตัวเองของเด็ก 2) เปลีย่ นการคาดการณเปนการชี้ใหเห็น
ความจริง 3) ประเมินผลจากบริบทของการมีปฏิสัมพันธระหวางครู เด็ก ผูปกครอง และบุคคลอื่น
การผสมผสานแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู เพื่อใหผูเ รียน
ใชในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและสามารถสรางเปนความคิดรวบยอดของตนเองคือ มีความเขาใจใน
วิธีการคํานวณคณิตศาสตรรวมทั้งกระบวนการเรียนรูห รือวิธีการคํานวณคณิตศาสตรทีผ่ ูเ รียนสราง
ดวยตนเองทําใหผูเ รียนไดมีทักษะทางคณิตศาสตรตามวัตถุประสงคการเรียนรู และทําใหผูเ รียน
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สามารถศึกษาและสรางความรูดวยตนเอง และเพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการ
เรียนรูท างการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ และการคิดวิเคราะหใน
การเรียนคณิตศาสตรซึง่ จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทีด่ ีตอการเรียนคณิตศาสตร
เพื่อเปนประโยชนอยางยิ่งตอการใหแนวทางในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการเรียนรูทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนในดานการเรียนคณิตศาสตรสอดคลองกับ Boyle (1981) กลาววา โปรแกรมเชิง
พั ฒ นา คื อ การพั ฒ นาทั ก ษะหรื อเจตคติก ารตั ดสิ น ใจและการแก ปญ หา ซึง่ เปน เปา หมายหลั ก
สอดคลองกับงานวิจัยของสารีพันธุ ศุภวรรณ (2545) ที่ไดพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาของเด็กเรรอน พบวา
องคประกอบของโปรแกรมจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบดวย 1. วัตถุประสงคของ
โปรแกรม 2. กลุ ม เป า หมาย 3. คุณสมบัติของผูส อน 4. รูป แบบการเรีย น 5.เนือ้ หาสาระ 6.
กิจกรรมการเรียนรู 7. การวัดและการประเมินผล และ 8. สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการ
สอน ผลการทดลองพบวา ความสามารถในการแกปญหาหลังการใชโปรแกรมของกลุมทดลองสูง
กวากลุมควบคุม
2) วัตถุประสงคของโปรแกรม
วัตถุประสงคของโปรแกรมมีความสําคัญอยางมากเพราะการกําหนดวัตถุประสงคจะชวย
ใหผูเรียนมีกรอบของการเรียนรู และสามารถศึกษาตามความตองการของตนเองที่มีจุดมุงหมายใน
การเรียนรู ซึ่งสอดคลองแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ (Knowles, 1984) ที่กลาววา
ผูใ หญตองการเรียนรูใ นสิง่ ที่ตนเองตองการ เมื่อผูเ รียนทราบวัตถุประสงคการเรียนรูจะชวยให
ผูเรีย นทราบถึง โครงสรางของแผนการเรีย นเหลานั้นวาตรงกับความตองการของตนเองหรือไม
นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับแนวคิดของ Caffarella (1994) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมไว
วา การกํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค ข องโปรแกรมเพือ่ ใหผู เรีย นตระหนัก ถึง คุณ คา และประโยชนของ
โปรแกรม
3) กระบวนการในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
กระบวนการในโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ใน
โปรแกรมเพราะเปนสิง่ ทีส่ งผลใหการเรียนรูใ นโปรแกรมจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
มากนอยเพียงใด ซึง่ ผูว ิจัยไดนํากระบวนการการสรางโปรแกรมการศึกษาของHolton (2005) ที่
พัฒนามาจากวิธีการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาผูใหญของ Knowles (1984) ซึง่ มีองคประกอบของ
กระบวนการดังนี้
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1. การเตรียมผูเรียน
เปนขั้นตอนการเตรียมผูเรียนใหเขาใจรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนที่จัดทําขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1. ผูสอนแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
1.2. ผูสอนแนะนําการแบงหนาที่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
1.3. ผูส อนแนะนําใหผูเรียนทราบถึง บทบาท หนาทีข่ องสมาชิกแตละคนในกลุม
รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ ที่ผูเรียนควรปฏิบัติขณะเขารวมกิจกรรม เพื่อประโยชนสูงสุดในการเรียนรู
รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมและสรางประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในกลุม
1.4. ใหผูเรียนซักถามในสวนที่ผูเรียนสงสัย
1.5. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆละ 5 คน
2. การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เปนสิง่ สําคัญในการเรียนรูส อดคลองกับผลการวิจัย
ของ จักรินทร พริ้งทองฟู (2546) ที่ศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอปญหาการเรียนของผูเ รียนชัน้ มัธยมศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน สายสามัญ พบวา ปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียน ไดแก
บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน สัมพันธภาพระหวางผูเรียน
และผูเรียน และทัศนคติตอการเรียน
3.สรางขบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
การสรางขบวนการตางๆ เพือ่ ใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้
3.1. ผูเรียนรวมกันตั้งชื่อกลุม เพื่อใหผูเ รียนเกิดความคุน เคยและมีปฏิสัมพันธตอกัน
สอดคลองกับฉันทนา โหมดมณี (2543) กลาววา การเรียนทีจ่ ัดผูเรียนเปนกลุม เล็ก กลุมละประมาณ
3 – 5 คน สมาชิกกลุมจะตองมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
3.2. ผู เ รี ย นการกํ า หนดบทบาท หน า ที ข่ องสมาชิ ก ในกลุ ม แต ล ะคนตามความ
เหมาะสมของกิจกรรม บทบาทสมาชิก สมาชิกทุกคนตองมีหนาทีแ่ ละรับผิดชอบในหนาที่ทีไ่ ดรับ
มอบหมาย และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใชทักษะการปฏิบัติงานกลุมในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จรักษาความสัมพันธทีด่ ีระหวางสมาชิกภายในกลุม โดยมีบทบาทและหนาทีข่ องสมาชิก
เปน 1) ผูตรวจสอบและจดบันทึก มีหนาทีต่ รวจสอบความเขาใจ ความเห็นทีส่ อดคลองกันและ
บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจการดําเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ 2) ผูต ิดตามการทํางาน มี
หนาที่กระตุนใหทุกคนในกลุมเอาใจใสกับการทํางานใหเสร็จทันเวลา 3) ผูสนับสนุน มีหนาที่
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สนับสนุนความพยายาม ความคิดเห็นและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 4) ผูรายงาน มีหนาที่
แลกเปลีย่ นผลงานกับกลุมอื่นนําเสนอผลงานตอชั้นเรียน 5) ผูรักษากติกาของกลุม มีหนาที่คอย
ควบคุม รักษากฎระเบียบตางๆในการปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกแตละคนในกลุม ทีไ่ ดรับมอบหมาย
หนาที่ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางเต็มใจ ไมผลักภาระใหเพือ่ น ซึง่ สอดคลองกับการกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของ Johnson and Johnson (1994)
3.3. สมาชิกในกลุม รวมกันดําเนินกิจกรรมตามบทบาทอยางมีความรับผิดชอบเพื่อ
บรรลุ ความสํา เร็ จของกลุ ม และมี การหมุนเวีย นบทบาท หนา ทีข่ องสมาชิกในกลุม แตละคนให
สมาชิกทุกคนในกลุมไดมีบ ทบาทและหนาที่ครบทุกบทบาท เพื่อฝกฝนใหเกิดทักษะการเรียนรู
รวมกันอยางแทจริง ซึ่ง สอดคลองกับหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด การเรียนรูแบบ
รวมมือของสมเดช บุญประจักษ (2540), วรรณทิพา รอดแรงคา (2541), สมพงษ สิงหะพล (2541),
Johnson and Johnson (1994), Baroody (1993)
4. การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู เปนการเปดโอกาสใหผูเ รียนทุกคนรวมกับ
ผูสอนรวมกันหาความตองการในการเรียนรูโดยพิจารณาตามหัวขอเรื่องที่ตองศึกษาในเนื้อหาใน
รายวิชาคณิตศาสตร กําหนดสิ่งพึงประสงคในหัวขอที่ตองเรียนรู เชน ประโยชนที่ไดจากการเรียนใน
เนื้อหานั้นๆ สามารถนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันไดอยางไร หรือสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
ประกอบอาชีพของผูเรียนไดหรือไม อยางไร เปนตน ซึ่งสอดคลองกับบุญทัน อยูชมบุญ (2529) ที่ได
กลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไววา การสอนทีด่ ีควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีการวางแผนรวมกับ
ผูส อน เพราะจะชวยใหผูสอน เกิดความมัน่ ใจในการสอน และเปนไปตามความพอใจของผูเรียน
และสอดคลองกับ Joyce and Weil (1986) กลาววา การเปดโอกาสใหผูเ รียนไดรวมมือกันทํางานมาก
เทาใด ผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการทํางานรวมกันมากขึ้น
เทานั้น
5. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ในแผนการเรียนรู
การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ในแผนการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนทั้งหมดที่เขา
รวมโปรแกรมรวมกันกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูใ นแผนการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ประโยชน ที ส่ ามารถนํ า ความรู จ ากการเรีย นไปปรับ ใชใ นชีวิตประจํา วันได ซึง่ สอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 (2551) ในมาตรา
ที่ 9 ที่กลาวไวขอหนึ่งวา ผูเ รียน ซึง่ เปนผูที่ไดรับประโยชน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และ
สามารถเลื อกรั บ บริ ก ารได ห ลากหลายตามความต องการของตนเอง และสอดคลอ งกับ Holton
(2005) กลาววา การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เปนการวิเคราะหความตองการของตนเอง คือ

226
ภูมิใจในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง และความผูกพันมุงมั่นและการยอมรับในสิ่งที่ตนเอง
ระบุเอง
6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ในโปรแกรม
การออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรีย นเพือ่ สง เสริม ความ
รวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือและทฤษฎีก ารสรางความรู
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสังเคราะหโดยใชขั้นตอนการเรียนรู
แบบรวมมือผสมผสานกับขั้นตอนของทฤษฎีการสรางความรู เปนขั้นตอนการเรียนรูแ บบรวมมือ
กันสรางความรู ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู เปนขัน้ ตอนหนึง่ ทีม่ ีความสําคัญมากใน
โปรแกรม เพราะเปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะเรียนรูในเนื้อหาทีอ่ าจมีความจําเปนตองอาศัย
ความรู หลัก การและแนวคิดต างๆทีผ่ ูเ รีย นไดเคยศึกษามาในอดีต ซึง่ อาจลืม ไปบางสวน ดัง นั น้
ผูเรียนจะไดทบทวนความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทํา
การเรียนการสอน สอดคลองแนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับทฤษฎีการเรียนรูผ ูใ หญ (Knowles, 1984) ที่
กล า วว า การเรี ย นรู ผู ใ หญ ต อ งมี ก ารเตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ การเรี ย นรู ที ่ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมของแตละบุคคล ในดานตางๆ และยังสอดคลองกับสิริพร ทิพยคง (2536) ทีก่ ลาวเกีย่ วกับ
ทักษะการสอนคณิตศาสตรไววา การทบทวนความรูท ีผ่ ูเ รียนไดเรียนเปนการย้าํ ความรูท ีผ่ ูเ รียนได
เรียนไป เพื่อผูเรียนจะไดเชือ่ มโยงความรูเ ดิมกับความรูใ หม ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดรวดเร็วขึน้
และการเตรียมพรอมความรูอ ยางหนึ่งทีใ่ ชในโปรแกรมคือการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็วทีผ่ ูเ รียน
ตองทําในขั้นตอนนี้ ทําใหผูเรีย นไดทบทวนความรูเดิม ผูเ รีย นจะไดแสดงความเขา ใจเดิมที่มีอยู
เกี ่ย วกั บ เรื ่องที ่จ ะทํ า การเรี ย นการสอนและสามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นกระบวนการคิ ด ที ่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพได สอดคล อ งกั บ คํ า กลา วของสมาคมคณิ ตศาสตร แห ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ (2537) ที่กลาววา ความสามารถในการคิดเลขในใจ และทัศนคติที่ดีตอการคิดเลขในใจจะ
นําไปสูการคิดเลขเร็วอยางมีประสิทธิภาพ ความเร็วและความถูกตองจะไปดวยกัน เราสามารถ
พัฒนาไดโดยการฝกฝนอยางตอเนือ่ ง และการฝกฝนทําใหการเรียนเนื้อหามีความหมายมากขึ้น โดย
ขั้นความรู เขาใจเนื้อหา ขั้นปฏิบัติ ฝกทักษะตามความรู ความเขาใจใหคลองตัว และขั้นเพิ่มพูนความ
ชํานาญ สามารถทําไดรวดเร็วและถูกตอง
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอบทเรียน และการสอน เปนขัน้ ตอนแรกสําหรับการ
เรียนรูในโปรแกรม เปนการนําเสนอโดยผูสอนที่สอนดวยเทคนิคการคิดที่งายตอการเขาใจ สามารถ
คิดไดอยางรวดเร็ว รวบรัด และนําเสนอวิธคี ดิ ทีห่ ลากหลาย ไมซ้าํ ซาก เพือ่ เปนแนวทางในการศึกษา
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ในขั้นถัดไป สอดคลองกับหลักการสอนคณิตศาสตรของ ยุพิน พิพิธกุล (2539) ที่กลาววา ผูสอนควร
มีการเปลีย่ นวิธีสอน ไมซ้าํ ซาก นาเบือ่ หนาย ผูสอนควรจะสอนใหสนุกสนานและนาสนใจ และมี
การนําเสนอประเด็นที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะเรียน และผูสอนควรใชหัวขอที่เปนความ
สนใจของผูเ รียนนําเขาสูบ ทเรียนเราใจ เปนจุดเริ่มตน เปนแรงดลใจที่จะเรียน และสอดคลองกับ
Slavin (1978) กลาววา เทคนิควิธีการเสนอรูปแบบใดขึน้ อยูก ับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน โดย
ใชสื่อการเรียนการสอนจะตองสัมพันธและเนนหนวยการเรียนทีผ่ ูเ รียนจะตองทําเปนกลุม เพราะ
จะมีผลตอเขาในการทําแบบทดสอบยอยและผลการทดสอบจะเปน ตัวกําหนดคะแนนของกลุม ดวย
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ
เปนขั้นเริม่ ขัน้ ตอนการปฏิบัติกิจกรรมกลุมยอยที่ผูวิจัยไดผสมผสานระหวาง
การเรียนรูแบบรวมมือรวมกับทฤษฎีการสรางความรู ดังนี้
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน เปนขัน้ ทีผ่ ูเ รียนจะมีการปรับเปลีย่ นแนวคิดที่
ยังไมลงตัว หรือยังสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไมได โดยใชกระบวนการกลุม สมาชิกทุก
คนปฏิบัติตามหนาที่ทีไ่ ดรับมอบหมายอยางเครงครัด รวมกันเสนอแนวคิดของตนเองในการศึกษา
และทําความเขาใจกับใบงานทีไ่ ดรับมา อภิปรายหรือสาธิตใหสมาชิกรับทราบแลวพิจารณาความ
แตกต า งและความขั ด แย ง ระหว า งความคิ ดของตนเองกั บ สมาชิก คนอื ่น นํ า ข อมู ล ใหม ทีไ่ ด ม า
สังเคราะห สมาชิกในกลุมรวมกันปรับแนวคิดใหถูกตองและหากมีขอสงสัยที่หาขอสรุปไมไดจึงขอ
ขอแนะนําจากผูส อนทีค่ อยสังเกตการณอยูใกลๆ จนสมาชิกในกลุม เขาใจเนื้อหาอยางกระจางแจง
และสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองได สอดคลองกับ Driver and Bell (1986) กลาววา
การปรั บ เปลี ่ย นความคิ ด จากการอภิ ป รายและการสาธิ ต ผู เ รี ย นจะเห็ น แนวทางแบบวิ ธี ก ารที ่
หลากหลายในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณแลวกําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่ไดกระทํา
รวมกั นและสามารถสรุป เป นความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ก็จะนํา ความคิดรวบยอดที ไ่ ด
พัฒนามาใชใหเกิดความชํานาญโดยการฝกทักษะจากสือ่ การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ซึง่ สมาชิก
แตละคนจะเลือกสื่อการสอนที่ตนเองสนใจ ทําแบบฝกทักษะใหเกิดทักษะ ความเขาใจอยางถองแท
และเกิดความชํานาญ สอดคลองกับคํากลาวของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ (2537) ที่กลาววา การฝกทักษะชวยใหผูเ รียนเกิดความเขาใจเนื้อหาดียิง่ ขึ้น เพราะผูเ รียน
สามารถสร า งกระบวนการเรี ย นรูข องตั วเอง ผูเ รี ย นจะไม ป ระสบความสํา เร็ จ และไม ส ามารถ
แกปญหาไดถูกตอง แมนยํา ถาไมมีการฝกทักษะ
3.3 รวมกันแสดงความรู เปนขัน้ ที่ใหผูเรียนสะทอนตนเองโดยเปรียบเทียบ
แนวคิดของตนในตนบทเรียนและทายบทเรียน และสะทอนการรวมมือกันจากการนําความรูท ี่สราง
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รวมทัง้ กระบวนการเรียนรูทีผ่ ูเรียนสรางดวยตนเองไปใชในการทําใบงานในเอกสารการเรียนรูท ี่
ไดรับซึ่งเปนโจทยที่มีความซับซอนมากขึน้ หรือในรูปของการปฏิบัติกิจกรรมทีม่ ุง เนนความรวมมือ
รวมใจกันในการสรางความรู ใชทักษะตางๆเพื่อแกไขปญหาที่หลากหลายรวมกัน สอดคลองกับ
Johnson and Johnson (1994) และDavidson (1993) ที่กลาวถึง ความเหมาะสมของการสอน
คณิตศาสตรโดยใชการเรียนรูแ บบรวมมือ ไววา การเรียนรูท างคณิตศาสตรจะตองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน ซักถามปญหากันอยางอิสระ อธิบายใหสมาชิกในกลุมไดเขาใจถึงแนวคิดและมโนมติของ
ตนเองใหกระจางชัดขึน้ ตลอดจนไดแสดงความรูสึกเกี่ยวกับการเรียนรูของเขา และปฏิสัมพันธใน
กลุมนั้นจะชวยใหผูเรียนทุกคนเรียนรูมโนมติและยุทธวิธีในการแกปญหาได
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน
เปนขั้นที่ผูส อนประเมินผลการเรียนรูแ ตละกลุม โดยสุม เลือกสอบถามความ
เขาของสมาชิกในแตละกลุม และใหผูที่ถูกสุมเลือกตอบคําถามของผูสอนซึ่งเปนคําถามจากเนื้อหาที่
ผูเ รียนไดเรียนรูผ านไป ผูเรียนทุกกลุม จะรวมกันสรุปบทเรียนและนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา
โจทยและผูสอนจะอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่ผูเ รียนไมเขาใจ
หลังจากนั้นจะรวมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม และขอควรปรับปรุงทีจ่ ะนําไปปรับปรุงแกไขใน
การเรียนรูครั้งตอไป สอดคลองกับ Stevens (1987) กลาววา หลังจากผูเรียนไดทํางานเปนกลุม โดย
การแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม ผูสอนจะทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลเกี่ยวกับความเขาใจที่
ผูเรียนไดทําการศึกษารวมกัน แลวนําผลคะแนนของกลุมมารวมกันเพื่อประเมินผลการเรียนรู
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
เปนขั้นทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียนซึ่งตอง
อาศัยการประยุกตเนือ้ หาทีไ่ ดทําการศึกษามาจากการเรียนรูตามแนวคิดการรวมมือกันสรางความรู
ซึ่งจะมีทั้งโจทยเกี่ยวกับทักษะการคิดและโจทยปญหาที่นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผูเรียนทํา
แบบทดสอบที ต่  อ งนํ า เนื อ้ หาที เ่ รี ย นรู ไ ปปรั บ ใช ใ นสถานการณ ใ หม เ ป น รายบุ ค คลอย า งเต็ ม
ความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน สอดคลองกับ Johnson and Johnson (1994) กลาววา การ
ตรวจสอบผลงานและทดสอบ เปนการตรวจสอบวาผูเ รียนไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนหรือไม ผลการ
ปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคลตอจากนั้นเปนการทดสอบ
7. การนําโปรแกรมการศึกษาไปใช เปนการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎี
การสรางความรูไปใชกับกลุมทดลองที่เปนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
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8. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู เปนขัน้ ตอนสําคัญทีท่ ําใหทราบวาการเรียนรูใ น
โปรแกรมที่จัดขึน้ ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด การประเมินผลในโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ผูว ิจัยมีการ
ประเมินผลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่ สอดคลองกับ Caffarella (1994) ที่กลาวเกีย่ วกับการ
ประเมินผลโปรแกรมวาจะตองประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และสอดคลองกับ Knowles
(1980) กลาววา การประเมินเปนขั้นตอนทีส่ ําคัญมาก ผูเ รียนจะทราบวาตนเองถึงจุดมุงหมายทีต่ น
กําหนดไวแลวหรือยัง ยังขาดอีกเทาไร กลายเปนการวิเคราะหความตองการหรือสิง่ ที่ขาดของผูเ รียน
ดวยตนเองอีกครั้งถายังไปไมถึงจุดหมายที่ตองการ
2. การทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ยนรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี การสร า งความรู ส ํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร แบงการอภิปรายผลเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเปนการประเมินผลเชิงปริมาณ
พบว า กลุ ม ทดลองมี ค า คะแนนเฉลีย่ ของผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นคณิตศาสตรหลัง การเขา รวม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ มากกวาคาคะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรกอนการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เปนผลมาจากการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูที่มี
ประสิทธิภาพโดยการแบงกลุม ผูเ รียนเปนกลุม เล็ก กลุมละ 5 คนและจัดโตะเรียนใหนั่งเปนรูปตัวยู
เพื่อใหสมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด สรางความคุน เคย การยอมรับกันภายในกลุม ให
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั นในเชิ ง บวก และสง เสริ ม การทํ า งานแบบประชาธิป ไตย อั น เห็ นได จากการ
ประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ที่อยูในระดับ ดีมาก สงผลทําใหการทํางานกลุม จากการ
ทํา ใบงานประสบผลสําเร็จ ที่พิจารณาไดจากผลการประเมินทัก ษะการเรียนรูค ณิตศาสตรแบบ
รวมมือ อยูในระดับ ดี และมีผลทําใหผลการประเมินผลการเรียนรูค ณิตศาสตรรายบุคคลจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน อยูในระดับ ดี ดังนั้นจึงสงผลตอเนื่องทําใหคะแนนเฉลี่ยหลังการเขารวม
โปรแกรมของนักศึกษาการศึกษานอกระบบมากกวาคาคะแนนเฉลี่ยกอนการเขารวมโปรแกรม
สอดคลองกับ สมพงษ สิงหะพล (2541) กลาววา ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานจะออกมาใน
ลักษณะงานกลุม ตองเรียนใหถึงเกณฑที่กําหนดไว ความสําเร็จของกลุม ขึน้ อยูก ับการเรียนรูข องทุก
คนในกลุม ซึง่ เนนใหสมาชิกทุกคนตองรับผิดชอบการเรียนรูร วมกัน ชวยเหลือกันในการทํางาน
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ตางๆ ในกลุม ของตนเอง ทุกคนในกลุมมีโอกาสเทาเทียมกันในการประสบความสําเร็จ สอดคลอง
กับงานวิจัยของสมเดช บุญประจักษ (2540) ที่ศึกษาการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรโดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) พบวา มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรดีขึน้ และ
สอดคลองกับปยนุช รัตนวรรณี (2544) ที่ไดศึกษาเกีย่ วกับการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู
พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 77.93 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 60 และ
มีผูเ รียนผานเกณฑดังกลาวคิดเปนรอยละ 96.77 ซึง่ สูงกวาเกณฑจํานวนผูเ รียนทีก่ ําหนดไวรอยละ
80
สวนที่ 2 การประเมินผลทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรมในแต
ละแผนการเรียน
การประเมินผลทักษะการเรียนรูค ณิตศาสตรระหวางการทํากิจกรรมในแตละแผนการ
เรียน เปนการประเมินผลเชิงปริมาณที่แบงไดดงั นี้
2.1. กลุมทดลองมีผลการประเมินทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ อยูใ นระดับ
ดี เปนผลมาจากการใชการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูใน
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทีผ่ ูเ รียนสามารถทําความเขาใจเนือ้ หาไดจากหลากหลาย
ชองทางในกิจกรรมการเรียนการสอน เริม่ ตั้งแต ขั้นเตรียมพรอมความรู ทีท่ ําใหผูเรียนไดความรู
พื้นฐานทางคณิตศาสตรที่สําคัญในการนําไปใชในบทเรียน ในขั้นนําเสนอบทเรียน ที่ผูสอนนําเสนอ
บทเรียนดัวยเทคนิคที่งายตอความเขาใจ ไมซับซอน ในบรรยากาศทีผ่ ูเรียนไมเครียด ผอนคลาย ทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมเปดโอกาสใหซักถามอยางเปนกันเอง และใน
ขัน้ ร วมกั นสร า งความชํ า นาญ ผู เรีย นไดใ ชศัก ยภาพทัง้ หมดของตนเองและรว มกับ ใชศัก ยภาพ
ทัง้ หมดของสมาชิกในกลุม รวมทัง้ ยังสามารถปรึกษาผูส อนในสิง่ ทีท่ ัง้ สมาชิกในกลุม และสมาชิก
กลุมขางเคียงไมสามารถทําใบงานได ทําใหผูเ รียนจึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเต็มศักยภาพของ
ตนเอง สอดคลองกับพิศมัย ศรีอําไพ (2548) ทีศึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ
รวมมือ วิชาคณิตศาสตร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวา แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ ะดับ .01 และยังสอดคลองกับ Adams and Hamm (1990) ไดศึกษาผลที่เกิด
จากการใช ก ารเรี ย นรู แบบร วมมื อในชั้นเรีย น พบวา การเรีย นรูแบบรวมมือมีผลทางบวกตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2. กลุมทดลองมีผลการประเมินผลทักษะการคิดเลขจากการแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว
อยูในระดับ ดีมาก เปนผลมาจากการใชการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการ
สรางความรูใ นโปรแกรมการศึ กษานอกระบบโรงเรีย น ที ่อาศัยเทคนิคงา ยๆในขั้นเตรีย มพรอม
ความรู ผูเรียนเขาใจเทคนิคการคิด ประกอบกับการฝกฝนอยางตอเนื่องในขั้นรวมมือกันสรางความ
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ชํานาญ จึงสงผลใหผลการประเมินผลทักษะการคิดเลข อยูใ นระดับ ดีมาก สอดคลองกับความเห็น
ของชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542) ที่กลาววา หลักการสอนคณิตศาสตร ความเขาใจตองมากอน
ทักษะความชํานาญและความเขาใจอยางเดียวไมเพียงพอตอการเรียนคณิตศาสตร ผูเ รียนตองมีทักษะ
ความชํานาญเนนการฝกฝน และสอดคลองกับสิริพร ทิพยคง (2536) ไดกลาวถึงทักษะการนําเขาสู
บทเรียน และประเมินผลความรูค วามเขาใจของผูเ รียน ทําใหผูเ รียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
และลักษณะของคําถามที่ดีมีคําถามนั้นสั้น กะทัดรัด ไดใจความ ใชภาษาที่งาย ๆ ชัดเจน ทําใหผูเรียน
เขาใจไดดี
2.3 ชวยกระตุนความคิดของผูเรียน เหมาะสมกับอายุความสามารถและความสนใจของ
ผูเรียน สอดคลองกับสิริพร ทิพยคง (2536) ไดกลาวถึง การที่ผูสอนทราบเกี่ยวกับแรงจูงใจในตัว
ผูเรียน จะทําใหผูส อนทราบถึงความตองการของผูเ รียนในวัยนั้น สามารถใหกําลังใจผูเ รียนและจัด
กิจกรรมเพื่อตอบสนองไดถูกตองและแรงจูงใจ และการยกตัวอยางเปนสิง่ สําคัญและจําเปนสําหรับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร เพือ่ ใหผูเ รียนไดมองเห็นวิธีการทําและคิดตามตัวอยางทีผ่ ูส อนแสดง
และผูเรียนทําตามตัวอยางนัน้ จํานวนตัวอยางทีผ่ ูสอนใหขึน้ อยูก ับเนือ้ หา แตการยกตัวอยางจะตอง
เริม่ จาก ตัวอยางที่งายไปหาตัวอยางทีย่ ากและซับซอน สอดคลองกับงานวิจัยจักรินทร พริ้งทองฟู
(2546) ไดศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอปญหาการเรียนของผูเ รียนชัน้ มัธยมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน พบวา ปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียน ไดแก สัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน
สัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูเรียน และทัศนคติตอการเรียน
2.4 กลุ ม ทดลองมี ผลการประเมินผลการเรีย นรูคณิตศาสตรรายบุค คลจากการทํ า
แบบทดสอบหลังเรียนอยูในระดับ ดี เปนผลมาจากการใชการเรียนรูต ามแนวคิดการเรียนรูแ บบ
ร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรูใ นโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย น ทีท่ ํ า ใหผู เรี ย น
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการทํางานกลุม การฝกฝนความชํานาญในการทําใบงาน และสมาชิกทุกคน
ตองมีหนาที่และรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใชทักษะการ
ปฏิบัติงานกลุมในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก
ภายในกลุม โดยผูเรียนแตละคนในกลุมมีบทบาทและหนาที่เปนผูตรวจสอบและจดบันทึก ผูต ิดตาม
การทํางาน ผูส นับสนุน ผูร ายงาน และผูร ักษากติกาของกลุมไดเต็มศักยภาพของตนเอง จึงสงผล
ใหผลการประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรรายบุคคล อยูในระดับ ดี สอดคลองกับความเห็น
ของวรรณทิพา รอดแรงคา (2541) ที่กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือจะชวยใหงานสําเร็จ และเมือ่
งานเสร็จแลวก็จะทําใหสมาชิกแตละคนจะไดความรู และสงผลใหการเรียนรูค ณิตศาสตรพัฒนาขึน้
และสอดคลองกับงานวิจัย ของ ปย นุช รัตนวรรณี (2544) ไดศึก ษาการประเมินการเรีย นรูวิช า
คณิตศาสตร พบวา การมีปฏิสัมพันธกับเพือ่ น ครูและแหลงความรู มีการใชเหตุผล ใชกระบวนการ
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กลุมเพื่อแกปญหา รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น สามารถชวยกันแกปญหาในกลุม สามารถ
สรุ ป มโนมติ หลั ก การเรี ย นรู ด วยตนเอง และนํา ความรู ค วามเข า ใจไปใช ใ นการแก ปญ หาหรื อ
สถานการณใหมได
สวนที่ 3 การประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
การประเมินผลกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมความ
รวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม พบวา กลุมทดลองมีกระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือ อยูในระดับ
ดีมาก เปนผลมาจากการมีการเตรียมผูเรียนเปนอยางดี ทําใหผูเ รียนเขาใจผลอันพึงประสงคของการ
เรียนรูแบบรวมและการสรางความรูท ี่ตองกับความตองการทีแ่ ทจริงของผูเ รียน การที่สมาชิกใน
กลุมเห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือวาจะสงผลใหทั้งผูเรียนและสมาชิกในกลุม
มีค วามกระตื อรือร นในการทํ า กิจกรรมทําใหผูเรีย นมีพ ฤติก รรมการเรีย นรูแบบรวมมือในทั้ง 5
องคประกอบที่เดนชัด ทําใหมีกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ อยูในระดับ ดีมาก จึงสงผลทําให
ประสบผลสําเร็จในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับจุดมุง หมายของการเรียนรูแบบรวมมือ ที่กลาววา
ความสํ าเร็ จของตนคื อความสํ า เร็ จของกลุม และเมื่อแยกตามองคป ระกอบของการเรีย นรูแบบ
รวมมือ ไดผลดังนี้
3.1. กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดานการพึง่ พาอาศัยกันและกันทางบวก อยูใน
ระดับ ดี เปนผลมาจากการกระตุน การเรียนรูข องผูส อนอยางสม่าํ เสมอ วาเมือ่ ผูเ รียนมีการพึง่ พา
อาศัยกันและกันทางบวกอยางสม่ําเสมอจะสงผลใหประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานดีขึน้ ทําให
กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดานการพึง่ พาอาศัยกันและกันทางบวก เปนไปไดอยางตอเนือ่ ง
และมีระดับเพิม่ มากขึน้ ตามลําดับ สอดคลองกับ Johnson and Johnson (1994) ทีก่ ลาววา สมาชิก
กลุมตองมีความรับผิดชอบรวมกันชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยมีจุดมุงหมายการ
ปฏิบัติงานรวมกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Symons and Gill et al (2008) ไดศึกษาเรือ่ งการ
พัฒนาการเรี ยนรู แ บบร วมมือกั บ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรียน โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อใหผูเ รีย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม และเพิ่มแรงจูงใจทางการเรียน
3.2. กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในดานความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน อยูใ น
ระดับ ดี เปนผลมาจากผูเ รียนเขาใจหลักสําคัญของการเรียนรูแ บบรวมมือทีก่ ลาววา สมาชิกแตละ
คนเปนสวนสําคัญของกลุม ที่จะทําใหกลุม ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว สมาชิกทุกคนในกลุม
จะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Artzt and Newman, 1990) จึงสงผลใหผูเรียนมีการเรียนรูแบบ
รวมมือในดานความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน อยูใ นระดับ ดี สอดคลองกับวรรณทิพา รอด
แรงคา (2541) ที่กลาววา ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน จะชวยใหกลุมมีสัมฤทธิผลสูงสุดใน
การทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Adams and Hamm (1990) พบวา การเรียนรูแ บบรวมมือ
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มีผลทางบวกตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ตัง้ แตในดานการพัฒนาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชคําศัพท
การพัฒนาพฤติกรรมการคิด คํานวณ การแกปญหา การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ทําใหผูเรียน
เปนผูมีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีความเปนมิตรที่ดีตอกัน ระหวางผูที่มีพื้นฐานการเรียน และความสามารถที่
แตกตางกัน ตลอดจนถึงการพัฒนาเจตคติตอการเรียน ตอโรงเรียน ทําใหเกิดการยอมรับกันในกลุม
และยอมรับนับถือตนเอง
3.3 กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดานการมีปฏิสัมพันธทีด่ ีและการสรางสรรคตอ
กัน อยูใ นระดับ ดีมาก เปนผลมาจากการทํากิจกรรมในขัน้ การเตรียมผูเ รียนทําใหผูเรียนในกลุมมี
ความสนิท สนมกันมากขึ้น และการทํา กิจกรรมในขั้นรวมมือกันสรางความชํานาญ ผูส อนคอย
กระตุนใหผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธและสรางสรรคความคิดอยูตลอดเวลา จึงสงผลใหการเรียนรู
แบบรวมมือในดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกัน อยูในระดับ ดีมาก สอดคลอง
กับวรรณทิพา รอดแรงคา (2541) ทีก่ ลาววาการมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันทําใหมี
กิจกรรมทางปญญา และความสัมพันธระหวางบุคคล เกิดขึ้น มีโอกาสเกิดขึ้นไดจากการชวยเหลือซึ่ง
กันและกันความรับผิดชอบกับกลุม เพือ่ น มีการตอบสนองดวยคําพูดและจะชวยใหงานสําเร็จ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Nichols (1994) ไดศึกษาประสิทธิภาพของโครงสรางของการเรียนรูแ บบ
รวมมือ พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การมุง เปาหมาย (Goal orientation) ประสิทธิภาพในตนเอง
(Self - efficacy) การเห็นคุณคาของการเรียนรูจ ากงานและการใชยุทธวิธีทางการคิด ผลการวิจัย
พบวา กลุมที่ใชการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่สอนตามปกติ
3.4 กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดานทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุม
ย อย อยู ใ นระดั บ ดี ม าก เป นผลมาจากผูเรีย นมีก ระบวนการเรีย นรูแ บบรวมมือในด า นการมี
ปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกันที่ดีมาก จึงสงผลใหกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือในดาน
ทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุม ยอย อยูในระดับ ดีมาก ตามไปดวย สอดคลองกับวรรณ
ทิพา รอดแรงคา (2541) ทีก่ ลาววา ปฏิสัมพันธจะชวยใหงานสําเร็จ และเมือ่ งานเสร็จแลวก็จะทําให
สมาชิกแตละคนไดความรู และสอดคลองกับ Johnson and Johnson (1994) ที่กลาววา การมี
ปฏิสัมพันธทีด่ ีและการสรางสรรคตอกันระหวางบุคคลและระหวางสมาชิกทุกคนในกลุม ทําให
ประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Duren and Cherington (1992)
พบวา กลุม ทีใ่ ชการแกปญหาโดยใชการเรียนรูแ บบรวมมือทีใ่ ชเทคนิค 4 คน และกลุมที่ใชการ
แกป ญหาแบบรายบุค คล พบว า กลุม ทีใ่ ชก ารเรีย นรูแ บบรวมมือสามารถจดจํา และประยุก ต ใ ช
ยุทธวิธีการแกปญหาไดดีกวากลุมที่ใชการแกปญหาแบบรายบุคคล
3.5 กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือในดานกระบวนการกลุม อยูใ นระดับ ดีมาก เปนผล
มาจากผูเ รียนมีระดับพฤติกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือทีด่ ีและดีมาก ใน 4 องคประกอบแรก จึง
สงผลใหการเรียนรูแ บบรวมมือในดานกระบวนการกลุม อยูใ นระดับ ดีมาก สอดคลองกับ Johnson
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and Johnson (1994) ที่กลาววา กระบวนการกลุม เปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึง่ ของ
การเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการจะปรากฏเมื่อสมาชิกกลุมรวมกันปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายโดยทีส่ มาชิกกลุมทุกคนมีความสัมพันธทีด่ ีตอกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
Henry (1997) ไดศึกษาการเรียนรูเ ปนกลุม และผลผลิตของการเรียนรูเปนกลุม ผลของการศึกษานี้
แสดงคาสหสัมพันธที่ไมสูงระหวางการเรียนรูเปนกลุม และความแตกตางของผลผลิต ผลเหลานี้
อาจมาจากปจจัยทีแ่ ตกตางกันมากมาย การเรียนรูส วนใหญถูกแบงปนภายในกลุมหรือขามหมูค ณะ
อยางไมเปนทางการ กลไกการถายโยงทําใหการเผยแพรความรูขามหมูคณะมีประสิทธิภาพ
3. ความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริม
ความรวมมือในการเรียนรูค ณิต ศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรา ง
ความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานครที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
ความคิดเห็นและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎี
การสร า งความรู ที ่ได พั ฒนาขึน้ ไปใช ผูว ิจัยใชการสัม ภาษณค รูป ระจํา กลุม ที่เปนผูช วยวิจัย และ
นั ก ศึ ก ษาที ่เ ป น กลุ ม ทดลองเกี ่ย วกั บ ความคิ ด เห็ น และป จ จั ย ที ่เ กี ่ย วข อ งของการนํ า โปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการ
เรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูไ ปใช พบวา ปจจัยทีเ่ กีย่ วของของการนําโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช ไดแก ดานครูประจํากลุม ดานผูเ รียน ดานวิธีการสอน ดานสื่อ
การเรียนการสอน ดานเนือ้ หาสาระ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ดานครูประจํากลุม โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือ
ในการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเพราะผูส อนสามารถอธิบายเนื้อหาที่เรียนดวยเทคนิค วิธีการที่ทําให
ผูเรียนในกลุมสามารถเขาใจคณิตศาสตรได และคอยกระตุนใหผูเ รียนในกลุม เกิดความกระตือรือรน
ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และกระตุน ใหสมาชิกที่มีความเขาใจในเนือ้ หาได อธิบายสิ่งที่ตน
เขาใจใหสมาชิกในกลุมที่ยังไมเขาใจ สอดคลองกับ สายัณ ฉิมกรด (2549) ที่กลาววา ผูสอนควรเนน
ความรวมมือกันทํางานกลุม โดยความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนทีจ่ ะตองรับหัวขอไป ศึกษา
เพื่อที่มานําเสนอตอกลุม ของตน และกลุมจะตองรับผิดชอบและนําเสนอใหกับเพื่อนในชัน้ ฟง และ
สอดคลองกับ บุญทัน อยูชมบุญ (2529) กลาววา ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ยืดหยุนใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมไดตามความพอใจ ตามความถนัดของตน และใหอิสระ
ในการทํางานแกผูเ รียน สิ่ง สํ าคั ญประการหนึ่ง คือ การปลูกฝง เจตคติที่ดีแกผูเ รียนในการเรีย น
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คณิตศาสตร ถาเกิดมีขึ้น จะชวยใหผูเรียนพอใจในการเรียนวิชานี้ เห็นประโยชนและคุณคายอมจะ
สนใจมากขึน้ และสอดคลองกับ ยุพิน พิพิธกุล (2539) กลาววา ผูส อนควรชวยใหบรรยากาศใน
หองเรียนนาเรีย นยิ่งขึน้ มีความกระตือรือรนและตื่นตัวอยูเสมอ และนํา สิง่ แปลกและใหมม า
ถายทอดใหผูเรียน
2. ดานผูเ รียน โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู สามารถสงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพทางดานคณิตศาสตรไดดีและตอเนื่อง อันเนื่องจากมีกระบวนการสอน
อยางเปนระบบ มีขัน้ ตอนที่แนนอน ชัดเจน มีสื่อการเรียนการสอนครบทุกกระบวนการในการ
พัฒนาความรูท างคณิตศาสตรทัง้ ดานการฝกทักษะเบือ้ งตน การฝกเพื่อสรางความชํานาญ และมี
แบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ Driver and Bell (1986) ที่กลาววา การสราง
ความคิดใหม จากการอภิปรายและการสาธิต ผูเ รียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการทีห่ ลากหลายในการ
ตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณแลวกําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม และสอดคลองกับ
บุญทัน อยูชมบุญ (2529) กลาววา ผูเ รียนควรมีการวางแผนรวมกับผูส อน เพราะจะชวยใหผูส อน
เกิดความมัน่ ใจในการสอน และเปนไปตามความพอใจของผูเ รียน และผูเรียนควรมีโอกาสทํางาน
ร ว มกั นหรื อ มี ส ว นร ว มเป น การค น ควา สรุ ป กฎเกณฑ ต า ง ๆ ด ว ยตนเองร ว มกั บ เพื ่อ น ๆ และ
สอดคลองกับชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542) กลาววา ผูเ รียนตองเขาใจในพืน้ ฐานของคณิตศาสตร
รูจักใชความคิดริเริ่ม รูเหตุผล และรูถึงโครงสรางทางคณิตศาสตร การเรียนรู ควรเชือ่ มโยงกับสิง่ ที่
เปนรูปธรรมใหมากที่สุด และความเขาใจตองมากอนทักษะความชํานาญ
3. ดานวิธกี ารสอน วิธกี ารสอนในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไดพัฒนาขึน้
สามารถสงเสริมใหเกิดความรวมมือ และทําใหผูเรียนตองมีการพึง่ พาอาศัยกัน มีปฏิสัมพันธที่ดี รับ
ฟงความคิดเห็นซึง่ กันและกันเพื่อรวมกันแกปญหาตางๆทีเ่ กิดขึ้น จนประสบความสําเร็จรวมกัน
รวมถึงการทําใหผูเรียนสามารถรับขอมูลความรูไดหลายทาง เชน จากสมาชิกในกลุม จากสมาชิกใน
กลุมขางเคียง จากสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดให และจากผูส อน สอดคลองกับ Johnson and
Johnson (1994) ที่กลาววา ผูเ รียนตองเขาใจและยอมรับวา ความพยายามของตนใหผลดีตอตนเอง
และต อ สมาชิ ก กลุ ม ทุ ก คนการยอมรั บ และพึ ง่ พาอาศั ย ทางบวกจะช ว ยสร า งความผู ก พั น ใน
ภาระหนาที่ตอความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของตนเองซึ่งเปนหัวใจของการเรียนรู
แบบรวมมือ และสอดคลองกับ สิริพร ทิพยคง (2536) กลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรวา สอน
จากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิง่ ที่อยูใกลตัวผูเ รียนกอนสอนสิง่ ทีอ่ ยูไ กลตัวผูเ รียน
สอนจากเรือ่ งทีง่ ายกอนการสอนเรือ่ งทีย่ าก สอนตรงตามเนือ้ หาทีต่ องการสอน สอนใหคิดไป
ตามลําดับขั้นตอนอยางมีเหตุผล สอนดวยอารมณขันทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลิน สอนดวย
หลักจิตวิทยา สรางแรงจูงใจ เสริมกําลังใจใหกับผูเรียน และสอนโดยการนําไปสัมพันธกับวิชาอื่น
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4. ดานสือ่ การเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอนทีใ่ ชในโปรแกรมสามารถใชในการ
พัฒนาการเรียนรูแ บบรวมมือและการสรางความรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 1) แบบทดสอบ
คณิตคิดเร็ว ใชในการทบทวนพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปน 2)ใบงาน สามารถสงเสริมใหผูเ รียน
เรียนรูแบบรวมมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) แบบทดสอบหลังเรียน ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพใน
การเรียนคณิตศาสตร 4) แบบฝกทักษะดวยตนเอง มีประโยชนอยางมากในการฝกฝนทักษะทาง
คณิตศาสตรดวยการทําแบบฝกทักษะดวยตนเองทําใหเกิดความชํานาญ และ 5) แบบเรียนและคูมือ
ประกอบการเรียน ทําใหผูเ รียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูใ หมๆ ทีผ่ ูส อนไมสามารถสอนใหหมด
สอดคลองกับ Slavin (1978) ที่กลาววา การเลือกเทคนิควิธีการสอนทีเ่ หมาะสม โดยใชสือ่ การเรียน
การสอนประกอบการอธิบายของผูสอน และสอดคลองกับ สิริพร ทิพยคง (2536) ทีก่ ลาววา การใช
สือ่ การเรียนการสอนเปน วัสดุหรือกิจกรรมที่ผูสอนนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเ รียนเกิด
ความสนใจ กระตือรือรนทีจ่ ะเรียน ผูเ รียนไดมีโอกาสรวมกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู รูจักเชื่อมโยงจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม ทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่
เรียนอยางชัดเจน แจมแจง เกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนและเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. ดานเนือ้ หาสาระ มีความเหมาะสม เพราะเนื้อหาที่สอนเปนประโยชนตอการนําไปใช
ในชีวิตประจําวันของผูเ รียนและทําใหผูเรียนเห็นถึงคุณคาหรือประโยชนตอการเรียนคณิตศาสตร
รวมถึงมีเนื้อหาไมมากและไมยากตอการทําความเขาใจ สอดคลองกับ Rugen (1997) ทีก่ ลาววา ควร
ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความสนใจของผูเ รียน และสอดคลองกับ Zahoric (1995) ที่กลาววา
ผูเรียนไดรับสาระความรูในลักษณะเปนองครวมกอนทีจ่ ะเรียนรูส ิง่ ยอยๆ และใหผูเ รียนไดขยายและ
ตกแตงความรูข องตนเองดวยการนําความรูไ ปใชแกปญหาในสถานการณจริง และสอดคลองกับ
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542) กลาวา ยุทธวิธีการสอนใหเกิดความคิดสรางสรรค และเกิดการ
ประยุกตใชได โดยไมจําเปนตองเรียนรูโ ดยการจดจําหรือเลียนแบบจากผูสอนเทานั้น ใหผูเรียน
สนุกสนานกับ การเรี ยนคณิ ตศาสตร รูค ุณคา ของการเรียนคณิตศาสตร สามารถนํา ไปใชใ น
ชีวติ ประจําวันไดและเปนเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องอื่น ๆ หรือวิชาอื่นตอไป
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ขอสรุปสําหรับโปรแกรมที่เหมาะสม
ในบทสรุปสําหรับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูทีเ่ หมาะสมนั้น
ผูว ิจัยจะไดสรุปสิ่งตางๆใหอยูใ น 5 ดานหลัก คือ ดานครูประจํากลุม ดานผูเรียน ดานวิธีการสอน
ดานสื่อการเรียนการสอน และดานเนื้อหาสาระ ซึง่ จะใหครอบคลุมขัน้ ตอนทั้ง 8 ของโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก 1) การเตรียมผูเรียน 2) การสรางบรรยากาศแหงการเรียนเรียนรู
3) สรางกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรูรวมกัน 4) การวินิจฉัยความตองการใน
การเรียนรู 5) การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูใ นโปรแกรม 6) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ในโปรแกรม 7) การนําโปรแกรม การศึกษาไปใช และ 8) การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู ทีไ่ ด
พั ฒ นาขึ ้น ด ว ย ซึ ่ง จากการที ่ผู วิ จั ย ได นํา โปรแกรมฯที ่พั ฒนาขึ ้น ไปทดลองใชแ ล ว จะเห็ น ได ว า
โปรแกรมฯมีความเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตร โดย
ปจจัยที่จะนําไปใช เพื่อใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
1. ดานครูประจํากลุม โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือ
ในการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเพราะผูสอนสามารถอธิบายเนื้อหาที่เรียนดวยเทคนิค วิธีการที่ทําให
ผูเรียนในกลุมสามารถเขาใจคณิตศาสตรได และคอยกระตุน ใหผูเรียนในกลุม เกิดความกระตือรือรน
ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และกระตุน ใหสมาชิกที่มีความเขาใจในเนือ้ หาไดอธิบายสิ่งทีต่ น
เขาใจใหสมาชิกในกลุมที่ยังไมเขาใจ โดยความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนที่จะตองรับหัวขอไป
ศึกษาเพื่อที่มานําเสนอตอกลุม ของตน และกลุมจะตองรับผิดชอบและนําเสนอใหกับเพื่อนในชั้นฟง
2. ดานผูเ รียน โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
เรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู สามารถสงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพทางดานคณิตศาสตรไดดีและตอเนื่อง อันเนือ่ งจากมีกระบวนการสอน
อยางเปนระบบ มีขัน้ ตอนที่แนนอน ชัดเจน มีสื่อการเรียนการสอนครบทุกกระบวนการในการ
พัฒนาความรูท างคณิตศาสตรทัง้ ดานการฝกทักษะเบือ้ งตน การฝกเพื่อสรางความชํานาญ และมี
แบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เปนการสรางความคิดใหม จากการอภิปรายและการสาธิต ผูเรียน
จะเห็นแนวทางแบบวิธีการที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณแลวกําหนด
ความคิดใหม หรือความรูใหม
3. ดานวิธีการสอน วิธีการสอนในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนทีไ่ ดพัฒนาขึน้
สามารถสงเสริมใหเกิดความรวมมือ และทําใหผูเรียนตองมีการพึง่ พาอาศัยกัน มีปฏิสัมพันธที่ดี รับ
ฟงความคิดเห็นซึง่ กันและกันเพื่อรวมกันแกปญหาตางๆทีเ่ กิดขึ้น จนประสบความสําเร็จรวมกัน
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รวมถึงการทําใหผูเรียนสามารถรับขอมูลความรูไดหลายทาง เชน จากสมาชิกในกลุม จากสมาชิกใน
กลุมขางเคียง จากสือ่ การเรียนการสอนทีผ่ ูส อนจัดให และจากผูส อน โดยผูเรียนตองเขาใจและ
ยอมรับวา ความพยายามของตนใหผลดีตอตนเองและตอสมาชิกกลุม ทุกคนการยอมรับและพึง่ พา
อาศั ย ทางบวกจะช ว ยสร า งความผู ก พั น ในภาระหน า ที ่ต อ ความสํ า เร็ จ ของกลุ ม เช น เดี ย วกั บ
ความสําเร็จของตนเองซึ่งเปนหัวใจของการเรียนรูแบบรวมมือ
4. ดานสื่อการเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอนที่ใชในโปรแกรมสามารถใชในการ
พัฒนาการเรียนรูแ บบรวมมือและการสรางความรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 1) แบบทดสอบ
คณิตคิดเร็ว ใชในการทบทวนพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปน 2)ใบงาน สามารถสงเสริมใหผูเ รียน
เรียนรูแบบรวมมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) แบบทดสอบหลังเรียน ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพใน
การเรียนคณิตศาสตร 4) แบบฝกทักษะดวยตนเอง มีประโยชนอยางมากในการฝกฝนทักษะทาง
คณิตศาสตรดวยการทําแบบฝกทักษะดวยตนเองทําใหเกิดความชํานาญ และ 5) แบบเรียนและคูม ือ
ประกอบการเรียน ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูใหมๆ ที่ผูสอนไมสามารถสอนใหหมด ทํา
ใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางชัดเจน แจมแจง เกิดเจตคติทีด่ ีตอการเรียนและเกิดความคิด
ริเริม่ สรางสรรค
5. ดา นเนื้อหาสาระ มีความเหมาะสม เพราะเนือ้ หาทีส่ อนเปนประโยชนตอการ
นํ า ไปใช ใ นชี วิตประจํ า วั นของผู เรีย นและทํา ให ผูเรีย นเห็นถึง คุณคา หรื อประโยชนตอการเรีย น
คณิตศาสตร รวมถึงมีเนือ้ หาไมมากและไมยากตอการทําความเขาใจ ทําใหผูเ รียนไดรับสาระความรู
ในลักษณะเปนองครวมกอนที่จะเรียนรูสิ่งยอยๆ และใหผูเรียนไดขยายและตกแตงความรูของตนเอง
ดวยการนําความรูไปใชแกปญหาในสถานการณจริง
โดยสรุปการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริมความรวมมือใน
การเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจาก
การศึกษาวิจัย ดังแผนภูมิที่ 7 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 7 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูสําหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร

1. เตรียม
ผูเรียน

3. วางแผนการ
เรียนรูรวมกัน

องคประกอบของ
โปรแกรม
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนฯ

8. ประเมินผล
โปรแกรม

7. นําโปรแกรม
การศึกษาไปใช

6. ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือกัน
สรางความรู

4. วินิจฉัย
ความตองการ
ในการเรียนรู

5. กําหนด
วัตถุประสงค
การเรียนรู

1. ขั้นเตรียมพรอม
ความรู

5. ขั้นแสดง
ความรูรายบุคคล

4. ขั้นรวมกัน
สรุปบทเรียน

2. นําเสนอบทเรียนและ
การสอน

3. ขั้นรวมมือกัน
สรางความชํานาญ

ปจจัยดานครูประจํากลุม ผูเรียน วิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาสาระ
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ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
การนํ า โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นเพื ่อสง เสริม ความรวมมื อในการเรีย นรู 
คณิ ต ศาสตร ต ามแนวคิ ด การเรี ย นรู แบบร ว มมื อ และทฤษฎี ก ารสร า งความรู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร ไปใชปฏิบัติในสถานการณจริง มีขอเสนอแนะของการนํา
ผลการวิจัยไปใชดังนี้
1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ขอคนพบจากการวิจัยพบวาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริม
ความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรา ง
ความรู ม ี ป ระโยชน ใ นการนํ า ไปใช ไ ด จ ริ ง ดั ง นั น้ ภาครั ฐ บาลกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยสํ า นั ก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรีย นควรจัดการฝกอบรมและแนะแนวทางการจัดการเรีย นรูตาม
แนวคิ ดการเรี ย นรู แ บบร วมมื อ และทฤษฎีการสรา งความรูใ หกับครูประจํากลุม โดยการจัดสรร
งบประมาณในดานตางๆ เชน งบอบรมบุคลากร งบที่ใชในการจัดทําสือ่ ทีห่ ลากหลาย งบทีใ่ ชในการ
วิจัยหลักสูตร ตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรา งความรู โดยมีการจัดศูนย
อบรมแยกตามแตละภาคหรือตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
2. ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
2.1 ข อ ค น พบจากการวิ จั ย พบว า โปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื ่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการ
สรางความรูม ีประโยชนตอครูผูส อนอยางแทจริง ดังนัน้ สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ตองกําหนดนโยบาย แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการ
สร า งความรู ท ี ช่ ั ด เจนโดยมี ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งานอย า งชั ด เจนและ
ประชาสัมพันธใ หเห็นถึงประโยชนของวิธีก ารสอนตามรูป แบบการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู พรอมสรางแรงจูงใจใหครูประจํากลุม
สนใจและยอมรับวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู
2.2 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนควรประสานงานกับศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัด เพื่อสรางเครือขายการนํารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิดวิธีการ
สอนตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิดการเรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสราง
ความรู และเปดโอกาสใหครูประจํากลุม มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และรวมกันพัฒนารูปแบบ

241
การจัดการกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิดวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู ใหเกิดประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม
3. ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ ครู ป ระจํ า กลุ ม ที น่ ํ า รู ป แบบวิ ธี ก ารสอนตามรู ป แบบการจั ด
กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู
3.1 ข อ ค น พบจากการวิ จั ย พบว า ครู ป ระจํ า กลุ ม สามารถใช ป ระโยชน จ าก
กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิดการ
เรียนรูแ บบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู ดังนัน้ ครูประจํากลุม ตองพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรีย นการสอนให ส อดคล องกั บ กระบวนการเรีย นรูต ามรูป แบบการจัดกระบวนการเรีย นรูต าม
แนวคิ ดการเรี ย นรู แ บบร วมมื อ และทฤษฎีก ารสร า งความรู ข องผูเ รีย นและครู ป ระจํ า กลุ ม ทีน่ ํ า
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิดวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู
ตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีก ารสรางความรู ไปใชควรศึก ษาแนวทางการจัด
กิจกรรมใหชัดเจน มีการวางแผนการเรียนการสอนกอนการเรียนการสอนจริง เพื่อใหดําเนินการ
เรียนการสอนไดอยางราบรื่น และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
3.2 การนํารูปแบบการจัดกระบวนการการเรียนรูตามแนวคิดวิธีก ารสอนตาม
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู ไป
ใชตองปรับรูปแบบจากการวิจัยใหสอดคลองกับลักษณะของกลุมเปาหมายไมวาจะเปนความสนใจ
พืน้ ฐานความรู เพื่อจะไดปรับเนือ้ หาและกิจกรรมใหสอดคลองกับลักษณะตางๆ ดังกลาว และตอง
จูงใจกลุม เปาหมายใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูจ ากรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู
4. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
4.1 ควรมีการนําโปรแกรมการจัดกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิดรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรูไปประยุกตใชกับ
ศาสตรแขนงอื่นๆ โดยปรับในดานเนือ้ หา สือ่ การเรียนการสอนและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
4.2 ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดกระบวนการเรียนรูต ามแนวคิด
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีการสรางความรู ให
กวางขวางออกไปในทุกระดับการศึกษาทุกหนวยงาน และกลุมเปาหมายตางๆ โดยตองปรับกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับความสนใจ เพศ วัย และลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมายนั้นๆ
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ความร วมมื อในการเรี ย นรู คณิ ตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแบบรวมมือและทฤษฎีก ารสร า ง
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สวนงาน ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.82681-2 ตอ 612

ที่ ศธ 0512.6(2771)/54วันที่ มิถนุ ายน 2554
เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ดร.ศันสนีย เณรเทียน
ดวย นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา อยูร ะหวางการ
ดําเนินงานวิจัยวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ สงเสริม
ความร วมมื อในการเรี ย นรู คณิ ตศาสตรตามแนวคิดการเรีย นรูแบบรวมมือและทฤษฎีก ารสร า ง
ความรูสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี ผูช วยศาสตราจารย ดร.
วรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา และดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ เปนอาจารยที่ปรึกษา ในการนีใ้ ครขอเชิญ
ทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย ทั้งนี้นิสิตผูวิจัยจะไดประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูท รงคุณวุฒิดังกลาวเพือ่ ประโยชน
ทางวิชาการตอไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดีฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
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ภาคผนวก ค
แผนการจัดการเรียนรูที่ใชในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความ
รวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสราง
ความรูสาํ หรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและ
ทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม

รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

เวลา 3 ชั่วโมง

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1. ดานความรู
1.1.1. สามารถอธิบายความหมายของเศษสวนและทศนิยมได
1.1.2. สามารถเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยมได
1.2. ดานคุณลักษณะ
สามารถเรียนรูแบบรวมมือกับผูอื่นได
2. สาระการเรียนรู
2.1. ความหมายของเศษสวนและทศนิยม
2.2. การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม
3. เนื้อหา
3.1. ความหมายของเศษสวน
a
โดยที่ a และ b เปนจํานวนเต็ม และ b ≠ 0
b
เศษสวนมี 4 ชนิด คือ เศษสวนแท เศษสวนเกิน เศษสวนจํานวนคละ และเศษซอน

เศษสวน คือ จํานวนที่เขียนอยูในรูป
3.2. ความหมายของทศนิยม

ทศนิยม เปนรูปแบบการเขียนจํานวน โดยมีจุด (“ . ”) คั่นระหวางจํานวนเต็มกับเศษของ
จํานวนเต็ม
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จํานวนที่อยูในรูปทศนิยม ประกอบดวยสองสวนคือ สวนที่เปนจํานวนเต็ม และสวนที่เปน
ทศนิยม
จํานวนแตละจํานวนขางตนมีเครือ่ งหมาย “ . ” (จุด) คัน่ ระหวางสองสวนนั้น เรียกวา จุด
ทศนิย ม จํา นวนตัวเลขหนา จุดคือ จํา นวนเต็ม จํานวนตัวหลังจุดคือ ทศนิยม (decimal) โดยจุด
ทศนิยมจะเขียนไวตอ จากหลักหนวยเสมอ
การอ า นจํ า นวนที ่เป น ทศนิย ม จะอา นตัวเลขที่อยูหนา ทศนิย ม(ส วนที่เป นจํ า นวนเต็ม )
เหมือนการอานจํานวนเต็มปกติ และจะอานตัวเลขหลังทศนิยม(สวนที่เปนทศนิยม) เปนเลขโดดตอ
กัน เชน
13.48

อานวา สิบสามจุดสี่แปด

576.049 อานวา หารอยเจ็ดสิบหกจุดศูนยสี่เกา
ตําแหนงของทศนิยม กําหนดดังนี้
ตัวเลขตัวแรกหลังจุด เรียกวา ทศนิยมตําแหนงที่ 1 หรือ หลักสวนสิบ
ตัวเลขตัวที่ 2 หลังจุด เรียกวา ทศนิยมตําแหนงที่ 2 หรือ หลักสวนรอย
ตัวเลขตัวที่ 3 หลังจุด เรียกวา ทศนิยมตําแหนงที่ 3 หรือ หลักสวนพัน เชนนี้ไป
เรื่อยๆตามลําดับ เชน 0.267 มี 2, 6, 7 เปนทศนิยมตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
คาประจําหลักของทศนิยม กําหนดดังนี้
1
หรือ 0.1
10
1
ทศนิยมตําแหนงที่ 2 มีคาประจําหลักเปน 2 หรือ 0.01
10
1
ทศนิยมตําแหนงที่ 3 มีคาประจําหลักเปน 3 หรือ 0.001 เชนนี้เรื่อยๆไป
10

ทศนิยมตําแหนงที่ 1 มีคาประจําหลักเปน

ตามลําดับ

การเขียนจํานวนในรูปทศนิยมสามารถเขียนใหอยูในรูปการกระจายได
6 3
8
เชน 0.638 = 0.6 + 0.03 + 0.008 = + +
10 100 1000
ขอสังเกต : กําหนดใหตัวเลขตัวแรกหลังจุดทศนิยม เปนทศนิยมตําแหนงที่ 1 ตัวเลขถัดมา
เปนทศนิยมตําแหนงที่ 2, 3, 4, ...

268
คาของตัวเลขหลังจุดทศนิยม กําหนดโดย

คาของตัวเลข = ตัวเลข × คาประจําหลัก

1
หรือ 0.5
10
1
และ คาของเลข 3 เปน 3 × 2 หรือ 0.03
10
3.3. การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม

เชน

4.53

คาของเลข 5 เปน 5 ×

3.3.1. การเปรียบเทียบเศษสวน
การเปรียบเทียบเศษสวน ทําไดโดยทําตัวสวนใหเทากันแลวดูตัวเศษ ถาตัวเศษมาก
เศษสวนก็จะมากตามดวย หรือจะหาผลคูณไขวก็ได ถาผลคูณไขวมาก เศษสวนก็จะมากตามดวย
ดังนี้
a c
>
ก็ตอเมื่อ a × d > b × c เมือ่ a, b, c และ d เปนจํานวนนับ
b d
3.3.2. การเปรียบเทียบทศนิยม ทําไดโดยพิจารณาเฉพาะเลขโดดในตําแหนงเดียวกันคูแรก

ที่ไมเทากัน ถาเลขโดดในตําแหนงนั้นตัวใดมีคามากกวาทศนิยมที่มีเลขโดดตัวนั้นจะมีคามากกวา
ทศนิยมอีกตัวหนึ่ง เชน การเปรียบเทียบ 0.4393 กับ 0.4376 ใหสังเกตวา ตัวเลข 4 และ 3 ใน
ตําแหนงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่งและสอง ตามลําดับ มีคาเทากัน แตในทศนิยมตําแหนงที่สามของ
จํานวนทีห่ นึง่ เปน 9 และทศนิยมตําแหนงที่สองของจํานวนที่หนึ่งเปน 7 ซึ่งเปนตําแหนงเดียวกันคู
แรกที่ไมเทากัน เลข 9 มีคามากกวา 7 จึงสรุปวา 0.4393 > 0.4376
การเปรียบเทียบจํานวนที่อยูในรูปทศนิยมที่เปนบวกสองจํานวนใดๆ มีหลักดังนี้
1. เปรียบเทียบเลขโดดในตําแหนงเดียวกัน โดยพิจารณาจากตําแหนงซายมือสุดเรียงมาทาง
ขวามือ ตามลําดับ
2. ถามีจํานวนเต็ม ใหพิจารณาจํานวนเต็มในหลักเดียวกันกอน
3. พิจารณาทศนิยมตําแหนงเดียวกันทีละตําแหนง เริ่มจากตําแหนงที่ 1 ,ตําแหนงที่ 2 , ....
ตามลําดับ ทศนิยมที่มีตัวเลขในตําแหนงเดียวกันมากกวาจะเปนทศนิยมที่มีคามากกวา
ตัวอยาง 1) 4.215 > 3.758 พิจารณาจํานวนเต็มได 4 > 3
2) 2.25 > 2.025 พิจารณาทศนิยมตําแหนงที่ 1 ได 2 > 0
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การเปรียบเทียบจํานวนที่อยูในรูปทศนิยมที่เปนลบสองจํานวนใดๆ ใหหาคาสัมบูรณของ
ทั้งสองจํานวน
พิจารณาจํานวนที่มีคาสัมบูรณนอยกวาจะเปนทศนิยมที่มีคามากกวาเสมอ
ตัวอยาง 1)

–1.6

<

–0.9

2)

–3.35 >

เพราะ −1.6 > −0.9
–3.36 เพราะ −3.35 < −3.36

การเปรียบเทียบทศนิยมที่เปนบวกและทศนิยมที่เปนลบ
เนื่องจากทศนิยมที่เปนบวกอยูทางขวาของ 0 และทศนิยมที่เปนลบอยูทางซายของ 0 นั่นคือ
ทศนิยมที่เปนบวกยอมมากกวาทศนิยมลบ
ตัวอยาง จงเรียงลําดับจํานวนตอไปนี้จากมากไปหานอย
1) 6.152, –7.052, –5.612, 5.062
วิธีทํา เนื่องจาก

6.152 มากกวา 5.602
5.602 มากกวา –5.612
–

5.612 มากกวา –7.052

ดังนั้น เรียงลําดับจํานวนขางตนจากมากไปหานอยไดดังนี้ 6.152, 5.602, –5.612, –7.052
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู (40 นาที)
1.1 หลังจากการปฐมนิเทศ ทําใหผูเรียนไดทราบแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ
และทฤษฎีการสรางความรู วัตถุประสงคการเขารวมโปรแกรม รูปแบบ และขั้นตอนตางๆ ใน
โปรแกรม บทบาทและหนาที่หลักของผูเรียนและผูสอน กิจกรรมตางๆ และความสําคัญของ
กิจกรรมในโปรแกรมและทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จเรียบรอย ผูสอนและผูเรียนทั้งหมด สราง
ความคุนเคยและรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยรวมมือกันจัดกลุมการเรียนรูและจัดระเบียบการ
เรียนรู โดยทํากิจกรรมที่ 1 ตามรายละเอียดในเอกสารกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหไดกลุมการเรียนรูที่ผูเรียน
ในแตละกลุมจะตองปฏิบัติกิจกรรมรวมกันตลอดทั้งโปรแกรม และจะไดขอควรปฏิบัติหรือกฎตางๆ
ของกลุมที่ไดลงความเห็นรวมกันวาจะทําใหไดมาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมของกลุม
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ภายใตเงื่อนไข ปจจัยและวัตถุประสงคของกิจกรรมที่ผูสอนไดจัดเตรียมไวใหสมาชิกแตละกลุมไดลง
มือปฏิบัติ
1.2 ผูสอน แนะนําบทเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรู พรอมชี้แจงกิจกรรม
การเรียนรูและการทําใบงานที่ 1 – 3 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ ความหมายและการเขียน
เศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม แจงเกณฑการประเมิน และขอตกลงใน
การประเมิน
1.3 ผูสอนแนะนําผูเรียนวา การเรียนคณิตศาสตรนั้นเมื่อเรียนเขาใจแลว ควรทํา
การฝกฝนตอไปใหเกิดความชํานาญ โดยการฝกทําโจทยใหหลากหลาย ดวยการทําจากแบบฝกหัดใน
แบบเรียน คูมือการเรียนรู หรือสื่อการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถที่จะคนควาไดอยางสะดวก ซึ่ง
ผูสอนตระหนักในเรื่องดังกลาวจึงไดจัดทําแบบฝกทักษะดวยตนเองในเรื่อง และหัวขอที่ผูเรียนได
เรียนรูในแตละแผนการเรียนรู โดยจัดใหผูเรียนไดทําแบบฝกทักษะดวยตนเองแผนการเรียนรูละ 4
ฉบับ แตละฉบับใชเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งใหผูเรียนจัดสรรเวลาในการทําแบบฝกทักษะดวยตนเองวันละ
1 ฉบับ เพื่อใหเกิดความชํานาญในเรื่องที่ไดเรียนมา ถึงแมจะไมมากแตก็จะทําใหผูเรียนไมลืมเนื้อหา
ที่ไดเรียนมา
1.4 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องการ
บวก การลบ การคูณ และการหารเลขจํานวนเต็มบวก โดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 1
เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจํานวนเต็มบวก จํานวน 20 ขอ หลังจากนั้นผูสอนจะเปดโอกาสให
ผูเรียนสอบถามขอสงสัยในเรื่องการบวก ลบ คูณ และหารจํานวนเต็มบวก
ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน (30 นาที)
2.1 ผูสอนนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูโดยบอกความหมายของเศษสวน ในหัวขอ
3.1 พรอมยกตัวอยางใหผูเรียนทราบขอแตกตางของเศษสวนแตละชนิด ใหผูเรียนเขาใจ
2.2 ผูสอนนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูโดยบอกความหมายของทศนิยม การอาน
จํานวนที่เปนทศนิยม คาประจําหลักของทศนิยม ในหัวขอ 3.2 พรอมยกตัวอยางใหผูเรียนทราบใน
สิ่งที่ผูสอนไดอธิบาย
2.3 ผูสอนอธิบายหัวขอการเปรียบเทียบเศษสวน ดวยวิธีการทําตัวสวนใหเทากัน
และดวยวิธีการคูณไขว ในหัวขอ 3.3.1 พรอมยกตัวอยางในผูเรียนเขาใจ
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2.4 ผูสอนอธิบายหัวขอการเปรียบเทียบทศนิยม ในหัวขอ 3.3.2 พรอม
ยกตัวอยางในผูเรียนเขาใจ
2.5 ผูสอนสรุปเทคนิควิธีการเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยมใหผูเรียนเขาใจ
อยางสั้นๆ
2.6 ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันเสนอมาวาในชีวิตประจําวันผูเรียนไดพบ
เห็นเรื่องใดบางที่ตองอาศัยความรูเรื่องเศษสวน หรือทศนิยม กลุมละ 1 เรือ่ ง
2.7 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามในสวนที่ผูเรียนแตละคนสงสัย แลว
อธิบายใหผูเรียนฟงจนเขาใจ
2.8 ผู สอนแจกและแนะนําเอกสาร สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม
ไดแก เอกสารใบงานที่ 1 – 3 ประกอบการเรีย นการสอน หนัง สือแบบเรียน หนัง สือคูม ือ
ประกอบการเรียน CD–ROM เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุม
เลือกสื อ่ การเรี ย นการสอนที ่ผู ส อนจัด เตรีย มไว ตามตองการ หลัง จากนัน้ จึ ง เริม่ ขัน้ ตอนการทํ า
กิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ (60 นาที)
ผูเ รียนแตละคนในกลุม แบงหนาทีก่ ันทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 – 3 และบันทึก
หนาทีท่ ีแ่ ตละคนไดรับมอบหมายในใบงานทีผ่ ูส อนแจกให และปฏิบัติตามหนาทีท่ ีร่ ับมอบหมาย
อยางเต็มที่ ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมของผูเรียนแตละกลุม ผูส อนและผูช วยสอนจะรวมกัน
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและบันทึกผลในแบบประเมินผลการรวมมือกันสรางความรู
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิกทุกคนในกลุมทําการศึกษาหาความรูจ าก
สือ่ การเรียนการสอนทีผ่ ูส อนจัดเตรียมไว หลังจากนั้นสมาชิกทุกคนในกลุม จะรวมกันแสดงความ
คิดเห็นในหลักการและเทคนิคการคิดตางๆที่ไดศึกษามา โดยใหผูท ีเ่ ขาใจเนือ้ หาทีผ่ ูส อนไดเสนอมา
ลองสรุปใหสมาชิกในกลุม ฟงอยางสัน้ ซึง่ อาจใชวิธีอภิปรายหรือยกตัวอยางใหสมาชิกในกลุมได
ทราบหลักการและเทคนิคการคิดที่ตนเขาใจ แลวใหสมาชิกในกลุม รวมแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ถามีประเด็นใดที่สมาชิกในกลุมคนใดยังเขาใจไมกระจางก็จะสอบถามจนเขาใจรวมกัน หรืออาจให
สมาชิกที่เขาใจแลวไดลองสอบถามสมาชิกคนอื่นๆในกลุมวาเขาใจในเนื้อหา แตถาหากยังมีขอสงสัย
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ที่หาขอสรุปในกลุมไมได ก็จะขอขอแนะนําจากผูสอนที่คอยสังเกตการณอยูใกลๆ ใหอธิบายขอ
สงสัยจนสมาชิกในกลุมทุกคนเขาใจเนื้อหาอยางกระจางแจงและสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอด
(concept) ของตัวเองได โดยในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมอยูนั้นสมาชิกทุกคนในกลุมตองรวมกันกระตุน
ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไดทํารวมกันไวอยางเครงครัด
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ

เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาเรื่อง

เศษสวนและทศนิยม หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวน
และทศนิยม ที่ไดอภิปรายรวมกันและสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ก็จะนํา
ความคิ ด รวบยอดที ่ไ ด พั ฒ นามาใช ใ ห เ กิ ด ความชํ า นาญโดยการฝ ก ทั ก ษะจากโจทย ใ นหนั ง สื อ
แบบเรี ย น หนั ง สื อ คู ม ื อประกอบการเรี ย น CD–ROM ของเนือ้ หาทีเ่ รี ย น แบบทดสอบต า งๆ ที่
สมาชิกในกลุม ไดคัดเลือกมาจากขัน้ ที่ 2 ทําแบบฝกทักษะตางๆ ใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยาง
ถองแท สามารถสรางความคิดรวบยอดเฉพาะตนไดแลว ผูดําเทดลองอธิบายความคิดรวบยอด สรุป
ใหสมาชิกในกลุมฟง
3.3 รวมกันแสดงความรู สมาชิกแตละคนสะทอนความคิดตนเองโดยการ
รวมกันนําความรูที่สรางรวมทั้งกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสรางดวยตนเองไปใชในการทําใบงานใน
เอกสารการเรียนรูที่ไดรับเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและ
ทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม ซึ่งเปนโจทยที่มีความซับซอน โดยรวมกับสมาชิกใน
กลุมแกปญหารวมกันดวยการเสนอแนวคิดวิธีแกปญหาตามที่ไดเรียนรูมา ดังนี้
3.3.1 สมาชิกที่ทําหนาที่ดําเนินการ สอบถามสมาชิกในกลุมคนอื่นๆ วา ใน
ใบงานที่ 1 ขอที่ 1 ทําอยางไร โดยใหสมาชิกในกลุมทุกคนชวยกันตอบทีละขอยอยสลับกันไป ถาขอ
ใดที่สมาชิกในกลุมทุกคนไมคัดคาน แสดงวา ลงความเห็นวานาจะเปนคําตอบที่ถูกตอง สมาชิกที่ทํา
หนาที่บันทึกผลก็จะทําการจดคําตอบลงในใบงาน แลวดําเนินการทําใบงานในขอถัดไป
3.3.2 สมาชิกที่ทําหนาที่ดําเนินการตองพยายามกระตุนทําใหสมาชิกทุกคน
ในกลุมไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามในใบงาน
3.3.3 ถามีปญหาในใบงานขอใดที่สมาชิกในกลุมมีความคิดเห็นไมตรงกัน
สมาชิกที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับสมาชิกในกลุมก็จะอภิปรายความคิดเห็นของตนเอง แลวให
สมาชิกในกลุมคนอื่นรวมกันคิดวา ความคิดเห็นดังกลาว ถูกหรือผิด ถามีสมาชิกในกลุมคนใดไม
เห็นดวยกับความคิดเห็นดังกลาว ก็จะแสดงเหตุผลทีไ่ มเห็นดวย พรอมเสนอแนวความคิดอืน่ ให
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สมาชิกในกลุมทุกคนไดลองพิจารณา สมาชิกในกลุมตองชวยกันพิจารณาโดยอาศัยเหตุผลจนได
ความคิดเห็นรวมที่ตรงกัน จึงตอบคําถามขอนั้น แลวดําเนินการทําในขอถัดไป
3.3.4 แตถามีกรณีที่เปนปญหาขอขัดแยงทางคณิตศาสตรที่สมาชิกแตละ
คนมีความคิดเห็นที่ไมตรงกันและใชเวลาในการแสดงความคิดเห็นรวมกันนานมาก ผูน ําหรือ
ผูดําเนินการอาจแนะนําใหสมาชิกรวมกันสอบถามผูสอนใหคําแนะนําในการแกปญหานั้นจนเขาใจ
3.3.5 สมาชิกในกลุมทุกคนรวมมือกันทําใบงานทั้งหมด โดยสมาชิกที่มี
หนาที่ควบคุมเวลาจะตองควบคุมการแสดงความคิดเห็นในการทําใบงานทั้งหมดใหสาํ เร็จตามเวลา
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน (30 นาที)
เมื่อหมดเวลาทําใบงาน ผูสอนใหผูเรียนทุกคนหยุดกิจกรรมตางๆแลวใหผูเรียน
รวมกันในการสรุปบทเรียนตามความคิดรวบยอดที่ไดศึกษามา
4.1 ผูสอนเลือกสมาชิก 1 คนอยางสุม ในกลุมที่ 1 เปนตัวแทน ออกมาหนาชั้น
เรียนเพื่ออธิบายแนวคิดในการแกปญหาในใบงานที่ 1 โดยใหยกตัวอยางเพียงบางขอที่ผูสอนเลือก
4.2 ผูสอนสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมอื่นๆ วามีแนวคิดสอดคลอง
กับกลุมที่ 1 หรือไม โดย
4.2.1 ถากลุมใดมีแนวคิดสอดคลองกับคําอธิบายของกลุมที่ 1 ใหยกมือ
แสดงความเห็นดวย
4.2.2 ถามีกลุมใดที่มีความเห็นวาแนวคิดของกลุมที่ 1 ผิด ก็ใหสงตัวแทน
กลุมมาเสนอแนวคิดที่สมาชิกในกลุมตนเห็นวาถูกตองหนาชั้นเรียน แลวใหสมาชิกกลุม อื่นรวมกัน
ความคิดเห็นตอแนวคิดนั้น และถาไมสามารถหาขอยุติได ผูสอนจะเปนผูอธิบายเพื่อใหสมาชิกทุก
คนเขาใจ
4.2.3 ถามีบางกลุมไมคัดคานแนวคิดของกลุมที่ 1 แตมีแนวคิดอื่นที่
สามารถใชแกปญหาในขอนั้นได ก็สามารถขออนุญาตผูสอนออกไปอธิบายแนวคิดของกลุมตน เพื่อ
เปนแนวคิดทางเลือกใหสมาชิกกลุมอื่นพิจารณา
4.3 เมื่ออภิปรายแนวคิดในใบงานที่ 1 เสร็จเรียบรอย ผูสอนเลือกสมาชิก 1 คน
อยางสุม ในกลุมที่ 2 เปนตัวแทน ออกมาหนาชั้นเรียนเพื่ออธิบายแนวคิดในการแกปญหาในใบงาน
ที่ 2 โดยใหยกตัวอยางเพียงบางขอที่ผูสอนเลือก
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4.4 ในใบงานที่ 3 ซึ่งเปนการยกตัวอยางการนําเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
เศษสวนหรือทศนิยมไปใชในชีวิตประจําวัน ผูสอนใหสมาชิกในกลุมที่ 3 ,4 , 5 และ 6 สงตัวแทน
ของกลุมมานําเสนอกลุมละ 1 ตัวอยาง
4.5 ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
4.6 ผูเรียนทุกกลุมสงใบงานใหผูสอนเพื่อตรวจใหคะแนน
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล (20 นาที)
ขั้นแสดงความรูรายบุคคลเปนขั้นการทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบ
ประเมินผลหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับใบงานที่ 1 - 3 เพือ่ เปนการ
ประเมินผลความรูรายบุคคลที่ไดศึกษามาในคาบการเรียนรู โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบเปน
รายบุคคลอยางเต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน โดยใชเวลา 20 นาที
หลังจากเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง
เศษสวนและทศนิยม ฉบับที่ 1 – 3
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1. แบบฝกคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 1
5.2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ ความหมายและการ
เขียนเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม
5.3. ใบกิจกรรมที่ 1 พวกเรามารวมมือกันจัดกลุมการเรียนรูและจัดระเบียบการเรียนรู
5.4. ใบงานที่ 1 – 3
5.5. CD–ROM การสอนคณิตศาสตรเรื่อง เศษสวนและทศนิยม
5.6. แบบเรียนและคูมือประกอบการเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม สําหรับคนควา
ดวยตนเอง
5.7. แบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ฉบับที่ 1 – 4
5.8. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ ความหมายและการเขียน
เศษสวนและทศนิยม การเขียนเศษสวนเปนทศนิยมซ้ํา การเขียนทศนิยมซ้ําเปนเศษสวน และการ
เปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม
5.9. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
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6. การประเมินผลรายกลุมและรายบุคคล
การประเมินผลรายกลุม

การประเมินผลรายบุคคล

1. การทําใบงาน

1. การทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว

2. พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม

2. การทําแบบทดสอบหลังเรียน

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน

รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

เวลา 3 ชั่วโมง

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1. ดานความรู
สามารถบวก ลบ คูณและหารเศษสวนได
1.2. ดานคุณลักษณะ
สามารถเรียนรูแบบรวมมือกับผูอื่นได
2. สาระการเรียนรู
การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน
3. เนื้อหา
3.1. การบวก ลบเศษสวน
หลักการ 1) ถาคาของสวนเทากัน สามารถนําคาเศษมาบวกหรือลบกัน
2) ถาคาของสวนไมเทากันใหทําคาของสวนใหเทากันกอน โดยทั่วไปจะทําให
เทากันกับ ค.ร.น. ของคาของสวนทั้งหมด แลวนําเศษมาบวกหรือลบกัน
8 5
ตัวอยางที่ 1 จงหาผลลัพธของ –
9 9
8 5
3
1
วิธีทํา
–
=
=
9 9
9
3

277
ตัวอยางที่ 2
วิธีทํา

4 3
+
5 10
คาของสวนของเศษสวน คือ 5 และ 10 ซึ่งไมเทากัน ตองทําใหสวนเทากัน โดย

จงหาผลลัพธของ

ทําสวนใหเทากับ ค.ร.น. ของสวน คือ 10
4 3
4×2 3
+
=
+
5 10
5 × 2 10
8 3
=
+
10 10
11
1
หรือ 1
=
10
10
1 2 4
ตัวอยางที่ 3 จงหาผลลัพธของ + –
2 3 5
วิธีทํา
คาของสวนของเศษสวน คือ 2 , 3 และ 5 ซึ่งไมเทากัน ตองทําใหสวนเทากัน
โดยทําสวนใหเทากับ ค.ร.น. ของสวน คือ 30
1 2 4
1×15 2 ×10 4 × 6
+ –
=
+
–
2 3 5
2 ×15 3 ×10 5 × 6
15 20 24
=
+ –
30 30 30
15 + 20 − 24
=
30
11
=
30
3.2. การคูณ หารเศษสวน
หลักการ 1) ผลคูณของเศษสวนสองจํานวน คือ เศษสวนซึ่งหาไดโดยนําเศษมาคูณกัน
และนําตัวสวนมาคูณกัน
2) การหารเศษสวน ใหเปลี่ยนเครื่องหมายหารเปนคูณและกลับเศษสวนของ
ตัวหาร แลวทําเหมือนการคูณ
วิธีลัด การหาผลคูณของเศษสวน ทําไดโดยนําตัวประกอบรวมของตัวเศษและตัวสวน ไป
หารทัง้ ตัวเศษและสวน
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ตัวอยางที่ 4

จงหาผลลัพธของ

7 3
×
11 7

7 3
3
7/ 3
=
=
×
×
11 7
11
11 7/
ตัวอยางที่ 4 เปนการคูณเศษสวน สามารถใชการหารทั้งเศษและสวนได จากตัวอยาง

วิธีทํา

ขางตนใช 7 หารทั้งตัวเศษและตัวสวนเหมือนกัน แตเลขสามและเลขสิบเอ็ดไมมีตัวประกอบรวมซึ่ง
กันและกันจึงหารกันไมได การคูณเวลาตอบตองนําเศษมาคูณกับเศษและนําสวนมาคูณกับสวน
ตัวอยางที่ 5

จงหาผลลัพธของ

วิธีทํา

21 7
÷
12 6

21 7
÷
12 6

21 6/ 1
×
12
2 // 7

21 1
×
2 7
3
21
// 1
×
=
2 7/ 1
3
1
หรือ 1
=
2
2
ตัวอยางที่ 5 เปนการหารเศษสวน ใหเปลี่ยนเครื่องหมายหารเปนเครื่องหมายคูณและ

=

=

กลับเศษเปนสวนกลับสวนเปนเศษ และคิดเหมือนการคูณ (ตัวอยางที่ 1)
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียนทุกคนสงการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 1 – 4 เรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม แลวผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู (30 นาที)
1.1 ผูเรียนเขากลุมที่ไดจัดไวกลุมละ 5 คน จัดโตะเรียนและเกาอี้ใหผูเรียนแตละ
คนนั่งในกลุมอยางสบายๆ
1.2 ใหผูเรียนสรางความคุนเคยกันในกลุมดวยการทํากิจกรรม “ทําความรูจัก
เพือ่ นๆ”โดยใหสมาชิกแตละคนในกลุมชวยกันเก็บขอมูลสวนตัวของสมาชิกในกลุม 1 คน ใหได
รายละเอียดมากที่สุดโดยการชวยกันสัมภาษณในเวลา 3 นาที บันทึกผลที่ไดลงในกระดาษเปลา
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ขนาด A4 ที่ผูสอนแจกให แลวใหตัวแทนกลุม 1 คน รายงานขอมูลสวนตัวของสมาชิกในกลุมๆละ 1
คน อยางยอๆ ผูรายงานตองไมรายงานขอมูลสวนตัวของตนเอง ใชเวลาคนละไมเกิน 1 นาที
1.3 ผูสอนแนะนําบทเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรูเรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน พรอมสรางแรงจูงใจในการเรียนวาใน
ชีวิตประจําวันของผูเรียนทุกคนนั้นไดสัมผัสกับคณิตศาสตรเรื่อง เศษสวนและทศนิยมเกือบทุกวัน
ยกตัวอยางเชน เมื่อผูเรียนจะไปจายกับขาวที่ตลาดเพื่อนํามาปรุงอาหาร ถาผูเรียนมีเงินจํานวนจํากัด
ที่จะนําไปใชในการจายกับขาว ผูเรียนก็จะตองคํานวณคาใชจายของรายการเครื่องปรุงตางๆ อยาง
คราวๆ เพื่อใหเงินที่มีอยูอยางจํากัด สามารถจะใชในการจายกับขาวใหไดคุมคาที่สุด และเพียงพอใน
การจายกับขาวมื้อนั้น และในขณะที่มีการซื้อของตางๆอยูนั้น ผูซื้อก็ตองมีการคํานวณราคาสินคาแต
ละชนิด วาสินคาทั้งหมดรวมเปนเงินทั้งสิ้นเทาใด เพื่อเตรียมเงินในการจายคาสินคานัน้ และยังตอง
คํานวณตอไปอีกวา ผูขายตองทอนเงินมาใหผูเรียนเทาใดจึงจะถูกตอง ถาผูขายทอนเงินมาใหผูเรียน
ไมถูกตอง ผูเรียนก็จะไดทําการทักทวงการทอนเงินที่ไมถูกตองนั้น เปนการรักษาผลประโยชนของ
ผูเรียนในการซื้อสินคาและบริการตางๆ
1.4 ผูสอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและใบงานที่ 4 – 6 เรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน แจงเกณฑการประเมิน และขอตกลงในการ
ประเมิน
1.5 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องการ
หา ค.ร.น. โดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 2 เรื่อง การหา ค.ร.น. จํานวน 10 ขอ ใชเวลา
15 นาที หลังจากสงกระดาษคําตอบแลว ผูสอนจะเปดโอกาสใหผูเรียนที่มีขอสงสัยไดสอบถามขอ
สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการหา ค.ร.น. กับสมาชิกในกลุม หรือสอบถามผูสอน เนื่องจากการหา ค.ร.น. มี
ความจําเปนในการบวก ลบเศษสวน
ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน (30 นาที)
2.1 ผูส อนนําเสนอเนือ้ หาการเรียนรูใ นหัวขอ การบวกและลบเศษสวน ในหัวขอ
3.1 โดยบอกวาการบวกหรือลบเศษสวน จะตองทําสวนของเศษสวนทุกตัวใหเทากันกอน จึงนําเศษ
ของเศษสวนทุกตัวมาบวกหรือลบกันได โดยที่ผลลัพธที่ไดจะมีคาของตัวสวนเทาเดิม พรอม
ยกตัวอยางที่ 1 ใหผูเรียนเขาใจ
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2.2 ผูสอนอธิบายในหัวขอ การบวกและลบเศษสวนในกรณีที่สวนของเศษสวน
แตละตัวไมเทากัน โดยอธิบายพรอมยกตัวอยางที่ 2 และตัวอยางที่ 3
2.3 ผูสอนอธิบายหัวขอการคูณ หารเศษสวนตามหัวขอ 3.2 โดยอธิบายหลักการ
คูณ หารเศษสวน พรอมยกตัวอยางที่ 3 – 5 ใหผูเรียนเขาใจ
2.4 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามในสวนที่ผูเรียนแตละคนสงสัย แลว
อธิบายใหผูเรียนฟงจนเขาใจ
2.5 ผูส อนแจกและแนะนําเอกสารและสือ่ การเรียนการสอนเรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน ไดแก เอกสารใบงานที่ 4 – 6 ประกอบการเรียน
การสอน หนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ
หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ (60 นาที)
ผูเรียนแบงหนาที่กันทํากิจกรรมในใบงานที่ 4 – 6 และบันทึกหนาที่ที่แตละคน
ไดรับมอบหมายในใบงานที่ผูสอนแจกใหซึ่งเปนหนาที่ที่ไมตรงกันกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหใน
แผนการเรียนรูที่ 1 เพื่อใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสไดทําหนาที่อื่นๆในการทํากิจกรรม และผูเรียนแต
ละคนตองปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายอยางเต็มที่ ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมของผูเรียนแตละ
กลุม ผูสอนและผูชวยสอนจะรวมกันสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและบันทึกผลในแบบ
ประเมินผลการรวมมือกันสรางความรู จากนั้นผูเรียนแตละเริ่มดําเนินกิจกรรมตอไป
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิกแตละคนจะศึกษาคนควาขอมูลในสวนที่
ตนเองยังสงสัย โดยผูนําจะใหสมาชิกแตละคนเลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวให
ในการศึกษาหาความรู หลังจากที่สมาชิกแตละคนไดศึกษาเนื้อหาเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ
การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน พอสมควรแกเวลา ผูที่มีหนาที่ควบคุมเวลาจะบอกใหผูที่ทํา
หนาที่ผูนํากลุมผูดําเนินการใหสมาชิกในกลุมทุกคนรวมกันเสนอแนวคิดของตนเองในการศึกษา
และทําความเขาใจกับใบงานเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน ที่
ไดรับมา รวมกันอภิปรายหรือสาธิตใหสมาชิกรับทราบ แลวพิจารณาความแตกตางและความขัดแยง
ระหวางความคิดของตนเองกับสมาชิกคนอื่น และถามีสมาชิกคนใดที่มีความเขาใจที่ผิดพลาดใน
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เนื้อหาหรือแนวคิด ซึ่งพิจารณาไดจากการอภิปรายหรือสาธิต สมาชิกคนอื่นก็สามารถทักทวง แลว
สมาชิกคนอื่นก็จะอภิปรายหรือสาธิตใหสมาชิกผูนั้นเขาใจ แลวผูเรียนผูนั้นนําขอมูลใหมที่ไดมาทํา
ความเขาใจ จากนั้นสมาชิกในกลุมรวมกันปรับแนวคิดใหถูกตองและหากมีขอสงสัยที่หาขอสรุป
ไมไดจึงขอคําแนะนําจากผูสอนที่คอยสังเกตการณอยูใกลๆ จนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยาง
กระจางแจงและสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองได
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาเรื่อง
เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน ที่ไดอภิปรายรวมกันและสามารถ
สรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ก็จะนําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใชใหเกิดความ
ชํานาญโดยการฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM ของเนื้อหา
ที่เรียน แบบทดสอบตางๆเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน ที่
กลุมไดคัดเลือกมาจากขั้นที่ 2 ทําแบบฝกทักษะใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยางถองแท สามารถ
สรางความคิดรวบยอดเฉพาะตน
3.3 รวมกันแสดงความรู สมาชิกแตละคนสะทอนตนเองโดยเปรียบเทียบแนวคิด
ของตนในตนบทเรียนและทายบทเรียน จากการนําความรูที่สรางรวมทั้งกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
สรางดวยตนเองไปใชในการทําใบงานที่ 4 – 6 ซึ่งเปนโจทยที่มีความซับซอน โดยรวมกับสมาชิกใน
กลุมแกปญหารวมกันดวยการเสนอแนวคิดวิธีแกปญหาตามที่ไดเรียนรูมา โดยแบงหนาที่กันทําใบ
งานตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน สมาชิกคนที่ 1 และ 2 รวมมือกันทําใบงานที่ 4 สมาชิกคนที่ 3
และ 4 รวมมือกันทําใบงานที่ 5 สมาชิกคนที่ 5 ทําใบงานที่ 6 เพียงคนเดียว และเมื่อแตคนละมีขอ
สงสัยใดจะตองปรึกษากันในกลุมใหเขาใจ แตถาไมสามารถแกไขปญหาไดก็จะสอบถามเพื่อนใน
กลุมอื่นๆ ที่อยูขางเคียงจนเขาใจและสามารถแกปญหาได และถาไมสามารถแกปญหาที่ยากๆได ก็จะ
สอบถามผูสอน และเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันทําใบงานที่ 4 - 6 จนเสร็จเรียบรอย ผูนํากลุมก็
จะสอบถามสมาชิกในกลุมถึงความเขาใจในการแกปญหาโจทย หากมีสมาชิกคนใดยังไมเขาใจ หรือ
มีขอสงสัยใดก็จะตองสอบถามขั้นตอนหรือวิธีการแกปญหาจนเขาใจ โดยผูนําจะตองย้ําวาทุกคน
ตองเขาใจรวมกัน กิจกรรมกลุมจึงจะถือวาประสบผลสําเร็จ และถาผูสอนเรียกใหสมาชิกคนใดเปนผู
อภิปรายผลงาน สมาชิกผูนั้นจะไดสามารถอภิปรายหรืออธิบายการแกปญหาของใบงานไดถูกตอง
ตามที่ไดศึกษารวมกันมา
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ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน (30 นาที)
เมื่อหมดเวลาทําใบงาน ผูสอนใหผูเรียนทุกคนหยุดกิจกรรมตางๆแลวใหผูเรียน
รวมกันในการสรุปบทเรียนตามความคิดรวบยอดที่ไดศึกษามา
4.1 ผูเรียนรวมกันอภิปรายผลงานโดยใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 1 – 2 คน
มาอธิบายขั้นตอน หรือเทคนิคในการทําใบงานใหสําเร็จ ซึ่งผูอภิปรายตองไมไดเปนผูอภิปรายในการ
เรียนรูครั้งกอนหนานี้ ใชเวลากลุมละไมเกิน 5 นาที
4.1.1 กลุมที่ 1 สงตัวแทน 1 – 2 คน อธิบายหลักคิด แสดงวิธกี ารคํานวณ
โจทยขอที่ 1 ในใบงานที่ 4 เพียงบางขอยอย
4.1.2 เมื่อสมาชิกกลุมที่ 1 ทําโจทยขอที่ 1 ในใบงานที่ 4 เสร็จ ผูสอนจะ
สอบถามสมาชิกกลุมอื่นๆ วา มีสมาชิกกลุมใดบางที่ไดผลลัพธไมตรงกับผลลัพธของกลุมที่ 1 ถามีก็
ใหผูเรียนกลุมนั้นสงตัวแทนมาอธิบายวิธีคิดของกลุม
4.1.3 ถาทุกกลุมมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับผลลัพธของคําตอบที่ได ผูเรียน
จะสอบถามผูเรียนกลุมอื่นๆ วามีผูเรียนกลุมใดที่ไดผลลัพธตรงกับผูเรียนกลุมอื่น แตมีหลักการคิด
หรือวิธคี าํ นวณแตกตางจากที่ผเู รียนไดเสนอแนวคิดมา ใหนาํ แนวคิดนัน้ มาเสนอหนาชั้นเรียนโดย
สงตัวแทนกลุมมานําเสนอ ถาเปนหลักคิดที่ดี แปลกใหมหรือมีความคิดสรางสรรค ผูสอนก็จะให
รางวัลเล็กๆนอยๆเพื่อเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนกลุมอื่นๆไดพยายามหาแนวคิดที่สรางสรรคในการ
แกปญหาโจทย
4.1.4 ผูสอนใหสมาชิกกลุมถัดไปสงตัวแทนกลุมละ 1 – 2 คน มาอธิบาย
ขั้นตอน หรือเทคนิคในการทําใบงานที่ 4 ในขอที่ 2 และปฏิบัติเชนเดียวกับการปฏิบัติในขอ 4.1.2 4.1.3
4.1.5 ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอธิบายจนครบถึงใบงานที่ 6 โดยควบคุมเวลา
ใหเหมาะสม โดยใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นนี้ประมาณ 30 นาที
4.2 ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
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ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล (20 นาที)
ผูสอนทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใหผูเรียนทําแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง
เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน จํานวน 10 ขอ โดยใชเวลา 20 นาที
ผูเรียนตองทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลอยางเต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน และหาม
ใชเครื่องคํานวณ
หลังจากเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุม
ออกมาหนาชั้นเรียน
ผูสอนใหผูเรียนทุกคนไปศึกษาหาขอมูลในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน โดยผูสอน
มอบเอกสารบทความเรื่อง “บัญชีครัวเรือน : เครื่องมือสูเศรษฐกิจพอเพียง” ใหผูเรียนกลุมละ 1 ชุด
เพื่อไปศึกษารายละเอียด และผูสอนมอบหมายงานใหแตละกลุม จัดเตรียมขอมูล รายละเอียดของ
รายรับ รายจายประจําเดือนที่ใชในชีวิตประจําวันจริงๆ เพื่อใชในการทํากิจกรรมในครั้งถัดไป โดยให
แตละกลุมใชเวลาประชุมกันนอกเวลาเรียนตามอัธยาศัยประมาณ 3 ชั่วโมง แตละกลุมมอบหมายให
สมาชิกแตละคนไปศึกษา หาขอมูลเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนจากสื่อการเรียนรูตางๆ เชน
บทความ หนังสือ เอกสารอางอิง หรือเว็บไซดตางๆที่ใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน
แลวทําบันทึกผลงานของผูเรียนแตละกลุมวา สมาชิกคนใด หาขอมูลอะไรเกี่ยวกับการทําบัญชี
ครัวเรือนไดบาง พรอมทั้งบอกแหลงที่มาของขอมูล โดยผูสอนจะบอกโจทยเกี่ยวกับการทํากิจกรรม
ครัวเรือนในครั้งถัดไป ผูเรียนแตละกลุมตองเตรียมขอมูลตางๆ ใหพรอมสําหรับสถานการณจําลอง
ในการบันทึกขอมูลในตารางการรับ-จายเงินของครัวเรือน และเตรียมการวางแผนในการจัดสรร
รายไดและรายจายใหเหมาะสมตามโจทยที่ผูสอนตั้งไวให
เมื่ออธิบายงานที่มอบหมายเสร็จเรียบรอย ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเอง
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ฉบับที่ 5 – 8 ใหผูเรียนกลับไปฝกทักษะเองเพื่อใหเกิดความชํานาญและ
นํามาสงในครั้งถัดไป
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1. กระดาษเปลาขนาด A4
5.2. แบบฝกคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 2
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5.3. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและ
หารเศษสวน
5.4. ใบงานที่ 4 – 6
5.5. แบบเรียนและคูมือประกอบการเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม สําหรับคนควา
ดวยตนเอง
5.6. แบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ฉบับที่ 5 – 8
5.7. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหาร
เศษสวน
5.8. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
5.9. เอกสารบทความเรื่อง “บัญชีครัวเรือน : เครื่องมือสูเ ศรษฐกิจพอเพียง”
6. การประเมินผลรายกลุมและรายบุคคล
การประเมินผลรายกลุม

การประเมินผลรายบุคคล

1. การทําใบงาน

1. การทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว

2. พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม

2. การทําแบบทดสอบหลังเรียน

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………
…………………………………….……………………………………….……………………
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม
เวลา 3 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1. ดานความรู
สามารถบวก ลบ คูณ และหารทศนิยมได
1.2. ดานคุณลักษณะ
สามารถเรียนรูแบบรวมมือกับผูอื่นได
2. สาระการเรียนรู
การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม
3. เนื้อหา
3.1. การบวกและการลบทศนิยม
ในการบวกและการลบทศนิยมที่เคยทราบมาแลว ใชหลักเกณฑเดียวกับการบวกและการ
ลบจํานวนนับ คือ จัดเลขโดดที่อยูในหลักหรือตําแหนงเดียวกันใหตรงกัน ขอสําคัญตองใหจุด
ทศนิยมอยูตรงกัน แลวบวกหรือลบกัน ถาจํานวนตําแหนงทศนิยมไมเทากันใหเติมศูนยขางทาย
เพื่อใหจํานวนตําแหนงทศนิยมเทากัน
สําหรับการลบทศนิยม ถา a เปนทศนิยมใดๆ จํานวนตรงขามของ a มีเพียงจํานวนเดียว
เขียนแทนดวย –a และ a + (–a) = 0 = (–a) + a
ถา a เปนทศนิยมใดๆ จํานวนตรงขามของ – a คือ a และเขียนแทนดวย –(–a) = a
ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จํานวนตรงขามของตัวลบ
เชน
56.75 + 7.467
=
56.750 + 7.467
=
63.217
40.003 + (–37.47)
=
40.003 – 37.470
=
2.533
154.235 – (–4.3262) =
154.2350 + 4.3262
=
158.5612
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–65.033 – 13.7537
=
–65.0330 – 53.7537 =
–118.7867
(–41.217) + {29.12 – (–15.044)} = (–41.217) + (29.120 + 15.044)
= (–41.217) + 44.164
= 44.164 – 41.217
= 2.947
3.2. การคูณทศนิยม
หลักการคูณทศนิยม มีหลักดังนี้
1. คูณเชนเดียวกับคูณจํานวนนับ
2. ใสจุดทศนิยมใหถูกที่ ถาตัวตั้งเปนทศนิยม a ตําแหนง ตัวคูณเปนทศนิยม b ตําแหนง ผล
คูณจะเปนทศนิยม a + b ตําแหนง
ตัวอยางที่ 1 จงหาผลลัพธ 15.74 × 5.9
วิธีทํา คูณเชนเดียวกับคูณจํานวนนับ
1574
59 ×
14166
7870
92866
ใสจุดทศนิยมใหถูกที่ ถาตัวตั้งเปนทศนิยม 2 ตําแหนง ตัวคูณเปนทศนิยม 1 ตําแหนง ผล
คูณจะเปนทศนิยมเปน 2 + 1 หรือ 3 ตําแหนง
ดังนัน้ 15.74 × 5.9 = 92.866
3.3. การหารทศนิยม
หลักการหารทศนิยม กรณีเปนจํานวนบวก มีหลักดังนี้
1. ถาตัวหารเปนจํานวนนับ ใชหารแบบการหารจํานวนนับดวยจํานวนนับแตใสจดุ ทศนิยม
ที่ผลหารใหตรงกับตําแหนงจุดทศนิยมของตัวตั้งเสมอ ในกรณีที่การหารมีเศษใหเติมศูนยที่ตัวตั้ง
แลวหารตอไปจนเศษเปนศูนย หรือจนไดผลหารมีจํานวนตําแหนงทศนิยมตามตองการ
2. ถาตัวหารเปนทศนิยม ใหทาํ ตัวหารใหเปนจํานวนเต็มกอน โดย
ถาตัวหารเปนทศนิยม 1 ตําแหนง ใหคูณดวย 10 ทั้งเศษและสวน
ถาตัวหารเปนทศนิยม 2 ตําแหนง ใหคูณดวย 100 ทั้งเศษและสวน



ถาตัวหารเปนทศนิยม n ตําแหนง ใหคูณดวย 10n ทั้งเศษและสวน
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แลวจึงทําการหารตามขอที่ 1.
หลักเกณฑการหารทศนิยม นําคาสัมบูรณของตัวตั้งและคาสัมบูรณของตัวหารมาหารกัน
แลวพิจารณา ดังนี้
1. ถาตัวตั้งและตัวหารเปนทศนิยมที่เปนบวกทั้งคู หรือทศนิยมที่เปนลบทั้งคู จะ
ไดคําตอบเปนทศนิยมที่เปนบวก
2. ถาทั้งตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเปนทศนิยมลบ โดยที่อีกตัวหนึ่งเปนบวก
จะไดคําตอบเปนทศนิยมลบ
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1. ผูสอนทักทายผูเรียนทุกคนในหอง และสงคืนการบาน แบบฝกทักษะดวย
ตนเอง ฉบับที่ 1 - 4 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ที่ผูสอนตรวจเสร็จเรียบรอย แลวใหคําแนะนํา และ
สรุปเกี่ยวกับขอบกพรองในการทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 1 - 4 เรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม ที่ผูสอนไดสังเกตเห็นจากการตรวจ
4.2. ผูสอนสอบถามผูเรียนเกี่ยวกับงานตางๆที่ไดมอบหมายใหในการเรียนในครัง้
กอน วาแตละคนทํางานที่ตนเองไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยหรือไม ถามีผูเรียนคนใดยังทํางานที่
ไดรับมอบหมายไปยังไมเสร็จ ผูเรียนจะถามเหตุผลวา เพราะเหตุใดจึงทําไมเสร็จ แตผูสอนจะไมมี
การกลาวตําหนิผูเรียนอยางเด็ดขาด ผูสอนจะใหสมาชิกในกลุมเดียวกันชวยเหลือสมาชิกที่ยังทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จโดยการแนะนํา หรืออธิบายใหสมาชิกคนนั้นฟงในกรณีที่ไมเขาใจการทํา
แบบฝกทักษะดวยตนเอง จนผูเรียนเขาใจและทํางานจนเสร็จ
4.3. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนสงการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 5 – 8
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม แลวผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
4.4. ทํากิจกรรม “การทําบัญชีครัวเรือน” (30 นาที )
4.4.1. ผูสอนอธิบายแนะนํากิจกรรม การทําบัญชีครัวเรือน จากเอกสาร
บทความเรื่อง “บัญชีครัวเรือน : เครื่องมือสูเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ผูสอนไดแจกใหในการเรียนครั้ง
กอน
4.4.2. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัยในการทําบัญชีครัวเรือน
4.4.3. ผูสอนแจกโจทยสถานการณในการทําบัญชีครัวเรือน ตารางการรับจายเงินของครัวเรือน แลวใหสมาชิกทุกคนของแตละกลุมนําขอมูลที่แตละคนในกลุมที่ไดจัดเตรียม
ขอมูล รายละเอียดของรายรับ รายจายประจําเดือนที่ใชในชีวิตประจําวันจริงๆ แลวรวมกัน
กลั่นกรองขอมูลที่สมาชิกแตละคนรวบรวมมา และปรับขอมูลที่ไดมาใหเมาะสมกับโจทย
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สถานการณที่ผูสอนแจกให แลวใหผูบันทึกผล บันทึกขอสรุปตางๆที่ไดลงในตารางการรับ - จายเงิน
ของครัวเรือน ที่ผูสอนแจกให
4.4.4. เมือ่ ครบเวลา 30 นาที ผูสอนใหผูเรียนทุกกลุมหยุดกิจกรรม แลว
มอบหมายใหผูเรียนแตละกลุมใชเวลานอกการเรียน รวมกันปรับปรุงขอบกพรองของขอมูลที่ได
บันทึกไว แลวสรุปผล
4.4.5. ผูสอนบอกใหผูเรียนแตละกลุมเก็บรายละเอียดตางๆที่ผูเรียนไดรวมกัน
ศึกษามา และตารางการรับ-จายเงินของครัวเรือนที่บันทึกผลเรียบรอยแลว ใหนํามานําเสนอใน
แผนการเรียนรูที่ 5 พรอมกัน โดยผูสอนจะกําหนดเนื้อหาใหผูเรียนแตละกลุมไดอภิปรายในหัวขอที่
ตางกัน
4.4.6. ผูสอนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนในลําดับตอไป
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู (40 นาที)
1.1 ผูสอนรวมกับผูเรียนทํากิจกรรม เรื่อง “ประโยชนของการทําบัญชีครัวเรือน
และบัญชีครัวเรือนกับเศษสวนและทศนิยม”
1.1.1 ผูสอนสอบถามผูเรียนเกี่ยวกับขอสงสัยจากการชวยกันอานบทความ
เรื่อง “บัญชีครัวเรือน : เครือ่ งมือสูเ ศรษฐกิจพอเพียง” และจากการศึกษาหาขอมูลที่ผูสอนได
มอบหมายใหผูเรียนไดไปศึกษาในการเรียนครั้งกอน ถามีผูเรียนคนใดสงสัย ผูสอนก็จะใหผูเรียนคน
อื่นรวมกันอภิปราย และตอบขอสงสัย ดวยแนวความคิดของแตละคนอยางอิสระ
1.1.2 ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันคิดวาการนําบัญชีครัวเรือนไปใชใน
ชีวิตประจําวันจริงๆ ไดประโยชนอยางไร โดยใหทุกกลุมรวมกันคิดและบันทึกลงในกระดาษเปลาที่
ผูสอนแจกให แลวผูสอนใหแตละกลุม เลือกตัวแทนลุกขึ้นอภิปรายประโยชนของการนําบัญชี
ครัวเรือนไปใชในชีวิตประจําวันกลุมละ 1 ขอ โดยเริ่มจากกลุมที่ 1 ตามดวยกลุมที่ 2 , 3 , 4 , 5 และ 6
ตามลําดับ และถามีสมาชิกกลุมใดตองการเพิ่มเติมอีกก็สามารถยกมือเสนอได
1.1.3 ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันคิดวา ในเรื่องของบัญชีครัวเรือน
สามารถนําความรูเรื่อง เศษสวน ทศนิยม มาประยุกตใชไดหรือไม อยางไร โดยใหแตละกลุมรวมกัน
คิด ปรึกษากัน แลวผูสอนใหแตละกลุม เลือกตัวแทนลุกขึ้นตอบกลุมละ 1 ขอ โดยเริ่มจากกลุมที่ 6
ตามดวยกลุมที่ 5 , 4 , 3 , 2 และ 1 ตามลําดับ และถามีสมาชิกกลุมใดตองการเพิ่มเติมอีกก็สามารถยก
มือเสนอได
1.2 ผูสอนแนะนําบทเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรู เรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม และบอกถึงประโยชนของเศษสวนและทศนิยม
วามีความจําเปนใชในชีวิตประจําวันโดยผูเรียนอาจไมรูตัว ดังที่ผูเรียนไดยกตัวอยางใหเห็นตอนตน
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1.3 ผูสอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและใบงานที่ 7 – 9 เรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารทศนิยม แจงเกณฑการประเมิน และขอตกลงในการ
ประเมิน
1.4 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่อง การ
คูณ การหาร โดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 3 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเลข
จํานวนเต็ม จํานวน 20 ขอ ใชเวลาประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นจะเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอ
สงสัย พรอมสรุปหรือย้ําหลักการการบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม อีกครั้ง
ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน (30 นาที)
2.1 ผูสอนเริ่มนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูในหัวขอ การบวกและลบทศนิยม ใน
หัวขอ 3.1 โดยบอกวาการบวกหรือลบทศนิยม มีหลักการงายๆแตสําคัญ คือ ตองใหจุดทศนิยมอยู
ตรงกัน แลวบวกหรือลบกัน โดยหลักเกณฑเดียวกับการบวกและการลบจํานวนเต็ม ถาจํานวน
ตําแหนงทศนิยมไมเทากันใหเติมศูนยขางทายเพื่อใหจํานวนตําแหนงทศนิยมเทากัน แลวผูสอนจึง
ยกตัวอยางการบวก และลบทศนิยมที่อยูในในหัวขอ 3.1 ใหผูเรียนดู และทําความเขาใจ
2.2 ผูสอนอธิบายหัวขอ การคูณทศนิยม ในหัวขอ 3.2 มีหลักการงายๆ คือ ใหเริ่ม
จากการคูณเชนเดียวกับคูณจํานวนนับโดยยังไมตองใสทศนิยม เมื่อคูณแบบจํานวนนับเสร็จ จึงนับ
ตําแหนงทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณ นําตําแหนงทศนิยมมารวมกัน แลวใสจุดทศนิยมตามผลรวม
ของตําแหนงทศนิยมที่ได จากนั้นผูสอนยกตัวอยางการคูณทศนิยมที่อยูในในหัวขอ 3.2 ใหผูเรียนดู
และทําความเขาใจ
2.3 ผูสอนอธิบายหัวขอ การหารทศนิยม ในหัวขอ 3.3
2.4 ผูสอน ยกโจทย 29.52 ÷ 2.4 ที่ไมมีในเอกสารการเรียนการสอน แลวให
ผูเรียนแตละกลุมรวมกันเสนอแนวคิดการแกปญหา ใชหลักการหารทศนิยมที่แสดงในหัวขอ 3.3
โดยใหแตละกลุมใชเวลาประมาณ 5 นาที ในการรวมกันคิดการแกปญ
 หา
2.5 ผูสอนเสนอใหกลุมที่ 3 สงตัวแทนกลุมออกมาอธิบายแนวคิดและการ
คํานวณ หนาชัน้ เรียน โดยการเขียนลงบนกระดาน
2.6 เมื่อตัวแทนกลุมที่ 3 ทําเสร็จผูสอนใหกลุมอื่นๆ ชวยตรวจวา ถูกหรือผิด ถามี
กลุมที่เสนอวา แนวคิดและการคํานวณของกลุมที่ 3 ผิด ก็จะใหกลุมดังกลาวสงตัวแทนออกมาหนา
ชั้นเรียนเพื่อทําการอธิบายแนวคิดและการคํานวณที่กลุมของตนคิดวาเปนแนวคิดที่นาจะถูกตอง
2.7 เมื่อผูเรียนรวมกันเสนอแนวความคิดที่ถูกตองเรียบรอยแลว ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนซักถามในสวนที่ผูเรียนแตละคนยังสงสัย แลวอธิบายใหผูเรียนฟงจนเขาใจ
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2.8 ผูส อนแจกและแนะนําเอกสารและสือ่ การเรียนการสอนเรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม ไดแก เอกสารใบงานที่ 7 – 9 ประกอบการเรียน
การสอน หนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ
หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ (40 นาที)
ผูเรียนแบงหนาที่กันทํากิจกรรมในใบงานที่ 7 – 9 และบันทึกหนาที่ที่แตละคน
ไดรับมอบหมายในใบงานที่ผูสอนแจกใหซึ่งเปนหนาที่ที่ตนเองยังไมเคยไดรับมอบหมาย เพือ่ ให
สมาชิกทุกคนมีโอกาสไดทําหนาที่อื่นๆในการทํากิจกรรม และผูเรียนแตละคนตองปฏิบัติงานตามที่
รับมอบหมายอยางเต็มที่ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหงานกลุมที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ และสมาชิกแต
ละคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมและสามารถแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติรวมกันมาไดทุกคน ใน
ระหวางการทํากิจกรรมของผูเรียนแตละกลุม ผูสอนและผูชวยสอนจะรวมกันสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม และบันทึกผลในแบบประเมินผลการรวมมือกันสรางความรูและคอยเสนอแนะ
ชวยเหลือในสิ่งที่แตละกลุมรองขอ ผูเรียนแตละกลุมเริ่มลงมือทํากิจกรรมรวมกันดังนี้
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน ผูนํากลุมสอบถามถึงความเขาใจของสมาชิกทุก
คนในเนื้อหา วิธคี ิดคํานวณและเทคนิคตางๆ ที่ผูสอนไดนําเสนอ วามีสวนใดที่ยังสงสัย ถามีขอ
สงสัยใดก็จะสมาชิกคนอื่นชวยกันแกขอสงสัย หรือถามีขอมูลอื่นที่สมาชิกในกลุมตองการที่จะ
เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปนประโยชนกับสมาชิกคนอื่น ผูนําก็จะใหสมาชิกคนนั้นอธิบายใหสมาชิก
คนอื่นเขาใจไปดวยกัน
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาเรื่อง
เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม ที่ไดอภิปรายรวมกันและสามารถ
สรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ก็จะนําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใชใหเกิดความ
ชํานาญอันเนื่องมาจากเนื้อหาในหัวขอ การบวก ลบ คูณและหารทศนิยม เปนเรื่องที่มีหลักการที่ไม
ยากตอการเขาใจดังที่ผูสอนไดนําเสนอตอผูเรียนไปแลวขางตน แตขอบกพรองสวนใหญจะเกิดจาก
การคํานวณตัวเลขจากการบวก ลบ คูณหรือหาร ที่มีจํานวนที่มากพอสมควร จึงทําใหเกิดความ
ผิดพลาด ดังนั้นผูสอนจะแนะนําใหผูทําหนาที่ผูนํา ทําการฝกฝนการบวก ลบ คูณและหารจํานวน
เต็มใหทุกคนไดฝกปฏิบัติ โดยใหผูที่มีความสามารถในดานการคํานวณชวยเปนผูดูแล แนะนํา และ
ฝกฝนใหผูที่มีความสามารถในดานการคํานวณนอยกวา ดวยการฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน
หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM ของเนื้อหาที่เรียน แบบทดสอบตางๆเรื่อง เศษสวนและ
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ทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม ที่กลุมไดคัดเลือกมาจากขั้นที่ 2 ทําแบบฝกทักษะ
ใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยางถองแท สามารถสรางความคิดรวบยอดเฉพาะตน
3.3 รวมกันแสดงความรู ผูนําเสนอแนะหนาที่ในการทําใบงานตามความ
เหมาะสมโดยพิจารณาวาสมาชิกคนใดมีความสามารถที่จะทําใบงานที่ 7 ไดก็จะใหจับคูกับสมาชิกที่
เห็นวาตนทําไมได เพื่อใหสมาชิกที่ทําไดชวยแนะนําแนวคิด หรือเทคนิคการคิดใหสมาชิกอีกคนได
เขาใจ แตในการทําใบงานที่ 7 นั้นจะตองใหสมาชิกที่ไดรับคําแนะนําแนวคิด หรือเทคนิคการคิด
เปนผูทําใบงาน เชนเดียวกันกับใบงานที่ 8 ก็จะปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน เมื่อทําใบงานที่ 7 และ 8
เสร็จเรียบรอย ก็จะใหสมาชิกที่เปนผูทําใบงานที่ 7 และ 8 รวมกันทําใบงานที่ 9 โดยมีสมาชิกในกลุม
ที่เหลือชวยกันพิจารณาความถูกตอง
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน (20 นาที)
4.1 ผูเรียนรวมกันในการสรุปบทเรียน
4.2 ผูเรียนรวมกันอภิปรายผลงานทําใบงาน
4.3 ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล (20 นาที)
ทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม ผูเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลอยางเต็ม
ความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1. แบบฝกคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 3
5.2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณ และ
หารทศนิยม
5.3. ใบงานที่ 7 – 9
5.4. CD–ROM การสอนคณิตศาสตรเรื่อง เศษสวนและทศนิยม
5.5. แบบเรียนและคูมือประกอบการเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม สําหรับคนควา
ดวยตนเอง
5.6. แบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ฉบับที่ 9 – 12
5.7. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหาร
ทศนิยม
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5.8. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
6. การประเมินผลรายกลุมและรายบุคคล
การประเมินผลรายกลุม
1. การทําใบงาน
2. พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม

การประเมินผลรายบุคคล
1. การทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว
2. การทําแบบทดสอบหลังเรียน

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม

รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

เวลา 3 ชั่วโมง

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1. ดานความรู
1.1.1. สามารถบวก ลบ คูณ และหาร เศษสวนและทศนิยมไดอยางถูกตอง
1.1.2. สามารถแกปญหาเกี่ยวกับโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยมได
1.2. ดานคุณลักษณะ
สามารถเรียนรูแบบรวมมือกับผูอื่นได
2. สาระการเรียนรู
โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม
3. เนื้อหา
ตัวอยางแกปญหาโจทยเกี่ยวกับเศษสวน
ตัวอยางที่ 1 โรงเรียนแหงหนึ่งมีนักเรียน 560 คน เปนนักเรียนชาย

4
ของจํานวนนักเรียน
7

ทั้งหมด โรงเรียนนี้มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงอยางละกี่คน
วิธีทํา
โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 560 คน
4
4
เปนนักเรียนชาย ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด คิดเปน
× 560 = 320 คน
7
7
ที่เหลือเปนนักเรียนหญิง 560 – 320 = 240 คน
ดังนั้น โรงเรียนนี้มีนักเรียนชาย 320 คน นักเรียนหญิง 240 คน
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1
3
ตัวอยางที่ 2 น้ําตาลทรายกระสอบหนึ่งหนัก 60 กิโลกรัม แบงใสถุงเล็กๆ ถุงละ 2 กิโลกรัม
2
4
จะแบงใสถุงไดกี่ถุง และถาขายน้ําตาลทรายไปทั้งหมด ราคาถุงละ 85 บาท จะไดเงินรวมทั้งสิ้นกี่

บาท
121
1
วิธีทํา น้ําตาลทราย 1 กระสอบ หนัก 60 กิโลกรัม คิดเปน
กิโลกรัม
2
2
3
11
แบงใสถุง ถุงละ 2 กิโลกรัม คิดเปน
กิโลกรัม
4
4
121 11
121 4
=
จะแบงใสถุงไดจํานวน
÷
×
2 4
2 11
=
22 ถุง

ขายน้ําตาลทรายไปทั้งหมด ราคาถุงละ 85 บาท จะไดเงินรวม 22 × 85 = 1870 บาท
ดังนั้น จะขายน้ําตาลทรายไดเงินรวม 1,870 บาท
1
5
ของเงินที่มีอยู ครั้งที่สองใชเงินไปอีก ของเงินที่เหลือ
4
9
หลังจากที่ใชไปครั้งแรก รุจยังเหลือเงินคิดเปนกี่เทาของเงินทั้งหมด

ตัวอยางที่ 3 รุจใชเงินไปครั้งแรก

วิธีทํา

ใหจาํ นวนเงินทัง้ หมดเปน

1
1
4

ครั้งแรกใชไป
เหลือเงิน

1–

ใชครั้งที่สองไป
ใชครั้งที่สองไปเทากับ
ดังนั้นยังเหลือเงินจากการใชครั้งที่สองอีก

3 5
–
4 12

=

ของเงินทั้งหมด
1
=
4

3
ของเงินทั้งหมด
4

5
ของเงินที่เหลือ
9
5 3
=
×
9 4
3× 3 5
–
4 × 3 12

5
ของเงินทั้งหมด
12
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=
=
1
เทาของเงินทั้งหมด
3
ตัวอยางแกปญหาโจทยเกี่ยวกับทศนิยม

9 5
–
=
12 12
1
ของเงินทั้งหมด
3

4
12

ดังนั้น รุจเหลือเงินคิดเปน

ตัวอยางที่ 4 ไมทอ นหนึง่ ยาว 8.60 เมตร ตองการแบงเปน 4 ทอนเทาๆ กัน ไมที่แบงแลวยาวทอน
ละเทาไร ถาไมที่แบงแลวขายในราคาเมตรละ 75 บาท ไมแตละทอนราคาทอนละเทาไร
วิธีทํา

ไมทอนหนึ่งยาว

8.60

เมตร

แบงเปน 4 ทอนเทาๆ กัน จะไดไมยาวทอนละ 8.60 ÷ 4 = 2.15 เมตร
ไมยาวทอนละ 2.15 เมตร ขายในราคาเมตรละ 75 บาท
ไมจะมีราคาทอนละ 2.15 × 75 = 161.25 บาท
ตัวอยางที่ 5 หอง ๆ หนึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 3.60 เมตร ยาว 4.40 เมตร ตองการปูกระเบื้อง
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 เซนติเมตร จะตองใชกระเบื้องอยางนอยที่สุดกี่แผน
วิธีทํา

หองกวาง 3.60 เมตร คิดเปนหนวยเซนติเมตรได 3.60 × 100 = 360

เซนติเมตร
ใชกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 เซนติเมตร
จะตองใชกระเบื้องปูในดานกวางเพียงดานเดียวเทากับ

360 ÷ 20 = 18 แผน

หองยาว 4.40 เมตร คิดเปนหนวยเซนติเมตรได 4.40 × 100 = 440
เซนติเมตร
ใชกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 เซนติเมตร
จะตองใชกระเบื้องปูในดานยาวเพียงดานเดียวเทากับ

440 ÷ 20 = 22 แผน

จะตองใชกระเบื้องปูหองรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทั้งสิ้น 18 × 22 = 396 แผน
ตัวอยางที่ 6 สมควรเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ระยะทาง 254.35 กิโลเมตร แลว
เดินทางตอไปยังขอนแกนอีก 185.45 กิโลเมตร ถารถยนตที่นั่ง ใชเวลาวิ่ง 6 ชั่วโมง รถคันนี้วิ่งได
ทางเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละกี่กิโลเมตร
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วิธีทํา

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา

254.35

กิโลเมตร

ระยะทางจากนครราชสีมาถึงขอนแกน

185.45

กิโลเมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น

254.35 + 185.45 = 439.80 กิโลเมตร

ใชเวลาเดินทาง

6

ชั่วโมง

อัตราเร็วเฉลี่ยคํานวณไดจากสูตร ระยะทาง ÷ เวลา
ดังนัน้

รถคันนี้วิ่งดวยอัตราเร็วเฉลี่ย

439.80 ÷ 6 = 73.30

กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง
หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา รถคันนี้วิ่งไดทางเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ 73.30 กิโลเมตร
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1. ผูสอนสงคืนการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 5 – 8 และสรุปเกี่ยวกับ
ขอบกพรองในการทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง
4.2. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนสงการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 9 – 12
4.3. ผูสอนบอกผูเรียนวา เรื่องเศษสวนและทศนิยมเปนเรื่องที่ผูเรียนทุกคนมักไดใช
ในชีวิตประจําวันบอยๆ โดยผูเรียนมักไมรูตัว และวันนี้ผูสอนจะยกตัวอยางโจทยปญหาที่ใชความรู
เกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยมใหผูเรียนดู และจะใหผูเรียนแตละกลุมชวยเหลือกันทําโจทยที่ผูสอน
นําเสนอ โดยผูสอนจะเปนเพียงผูแ นะนําแนวคิด เพื่อใหผูเรียนแตกลุมคิดตอจนไดคําตอบ
4.4. ผูสอนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู (20 นาที)
1.1 ผูสอนบทเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรู ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและการทํา
ใบงานที่ 10 – 12 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวน
และทศนิยม แจงเกณฑการประเมิน และขอตกลงในการประเมิน
1.2 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องการ คูณ
หารเศษสวน โดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน
และทศนิยม จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 15 นาที หลังจากนั้นจะเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัย
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ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน (50 นาที)
2.1 ผูสอนเริ่มนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูเรื่อง เศษสวนและทศนิยมในหัวขอโจทย
ปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม โดยใหผูเรียนทุกกลุมปดเอกสารทุกชิ้น ผูสอน
แจกกระดาษเปลาใหผูเรียนทุกกลุมๆละ 2 แผน เพื่อใหสมาชิกแตละกลุมชวยกันคิด
2.2 ผูสอนเขียนโจทยของตัวอยางที่ 1 ผูสอนเปดโอกาสใหสมาชิกแตละกลุม
รวมกันคิดแกปญหาประมาณ 5 นาที ขณะเดียวกันผูสอนแนะนําผูเรียนวา คําวา “ของ” ใช
เครื่องหมายทางคณิตศาสตรแทนดวยเครื่องหมาย “ × ”
2.3 เมือ่ ครบเวลา 5 นาทีแลว ผูสอนสอบถามผูเรียนวากลุมใดสามารถทําได ใหยก
มือ แลวสงตัวแทนกลุมออกมาอธิบายใหสมาชิกกลุมอื่นฟงหนาชั้นเรียน
2.4 เมื่อผูแทนกลุมทําโจทยตัวอยางที่ 1 เสร็จ ไมวาตัวแทนกลุมจะทําถูกหรือผิด
ผูสอนใหผูเรียนทุกคนตบมือให ในความกลาแสดงออก
2.5 ผูสอนสอบถามสมาชิกกลุมอื่นๆ วาตัวแทนกลุมนั้นอธิบายการแกปญหาถูก
หรือไม ถามีผูเรียนกลุมใดไมเห็นดวยกับความคิดนั้น ผูสอนก็จะใหผูเรียนกลุมนั้นสงตัวแทนออกมา
แสดงหลักคิดนัน้
2.6 เมื่อทุกกลุมเขาใจวิธีคิดในตัวอยางที่ 1 แลวผูสอน เขียนโจทยของตัวอยาง
ถัดไป แตจะสอบถามสมาชิกกลุมที่ยังไมไดแสดงความสามารถ โดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 2.2 - 2.5
และผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนแตละกลุมไดลองเสนอแนวคิดของกลุมตนเองเปนระยะๆ เพื่อให
ผูเรียนทุกกลุมไดเสนอแนวคิดของกลุมตนเอง
2.6 เมื่อผูสอนใหผูเรียนทุกกลุมทําโจทยตัวอยางครบทั้ง 6 ตัวอยาง ผูสอนแจก
และแนะนําเอกสารและสื่อการเรียนการสอนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ โจทยปญหาหรือ
สถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม ไดแก เอกสารใบงานที่ 10 – 12 หนังสือแบบเรียน
หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ใหผูเรียนแตละกลุม และให
แตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอน
การทํากิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
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ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ (60 นาที)
ผูเรียนแบงหนาที่กันทํากิจกรรมในใบงานที่ 10 – 12 และบันทึกหนาที่ที่แตละคน
ไดรับมอบหมายในใบงานที่ผูสอนแจกใหซึ่งเปนหนาที่ที่ตนเองยังไมเคยไดรับมอบหมายและรวมมือ
กันปฏิบัติตามหนาที่ที่รับมอบหมายอยางเต็มที่ ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมของผูเรียนแตละกลุม
ผูสอนและผูชวยสอนจะรวมกันสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ทําการบันทึกผลในแบบ
ประเมินผลการรวมมือกันสรางความรูและคอยเสนอแนะ ชวยเหลือในสิ่งที่แตละกลุมรองขอ
ผูเรียนแตละกลุมเริ่มลงมือทํากิจกรรมรวมกันดังนี้
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิกจะมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไมลงตัว
โดยใชกระบวนการกลุม สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด รวมกัน
เสนอแนวคิดของตนเองในการศึกษาและทําความเขาใจกับใบงานเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ
โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม ที่ไดรับมา รวมกันอภิปรายหรือสาธิตให
สมาชิกรับทราบ แลวพิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับสมาชิก
คนอื่น นําขอมูลใหมที่ไดมาสังเคราะห สมาชิกในกลุมรวมกันปรับแนวคิดใหถูกตองและหากมีขอ
สงสัยที่หาขอสรุปไมไดจึงขอขอแนะนําจากผูสอนที่คอยสังเกตการณอยูใกลๆ จนสมาชิกในกลุม
เขาใจเนื้อหาอยางกระจางแจง
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาเรื่อง
เศษสวนและทศนิยม หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม ที่ไดอภิปราย
รวมกัน ก็จะนําความรูนั้นมาพัฒนาใชใหเกิดความชํานาญโดยการฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน
หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM ของเนื้อหาที่เรียน แบบทดสอบตางๆเรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม ที่กลุมไดคัดเลือกมาจาก
ขั้นที่ 2 ทําแบบฝกทักษะใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยางถองแท สามารถสรางความคิดรวบยอด
เฉพาะตน
3.3 รวมกันแสดงความรู
3.3.1 ผูนําเสนอมอบหมายหนาที่ใหผูที่ไดนําเสนอหนาชั้นเรียน ทําใบงานที่
10 เพียงผูเดียว และใบงานที่ 11 และ 12 มอบหมายใหอีก 4 คนที่เหลือ จับกันเปน 2 คู โดยใหผูนํา
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เปนผูจับคูใหตามความเหมาะสม สมาชิกลงมือทําใบงานที่ไดรับมอบหมาย โดยผูที่มีหนาที่ควบคุม
เวลาจะคอยเตือนเกี่ยวกับเรื่องเวลาเปนระยะๆ
3.3.2 ขณะที่สมาชิกแตละคนทําใบงาน สมาชิกจะคอยกระตุนเตือนให
สมาชิกอาจไมตั้งใจทําใบงานใหทําใบงานอยางตั้งใจ ถามีสมาชิกในกลุมคนใดมีขอสงสัยก็จะถาม
เพื่อนในกลุมเดียวกันกอน สมาชิกที่สามารถอธิบายไดก็จะอธิบายใหฟง แตถาไมมีสมาชิกในกลุมคน
ใดสามารถอธิบายใหเขาใจได ก็จะสอบถามสมาชิกตางกลุม ที่สามารถอธิบายใหฟงได
3.3.3 ในขณะที่มีการสอบถามกันทั้งในกลุมเดียวกัน หรือตางกลุมกัน ผูสอน
และผูชวยสอนก็จะคอยสังเกตการณ และอาจชวยเหลือ ตอบขอสงสัยใหเปนระยะๆ ผูสอนและ
ผูชวยสอนจะไมทําการเฉลยทั้งขอ แตจะเสนอแนวทางหรือเทคนิคการคิดแกปญหาใหผูเรียนแตละ
กลุมสามารถคิดแกปญหาตอไปไดราบรื่นขึ้น
3.3.4 เมื่อสมาชิกในกลุมทําใบงานเสร็จตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ผูนําก็
จะใหสมาชิกที่ทําใบงานแตละใบ อธิบายหลักคิดในการทําใบงานของตนใหสมาชิกในกลุมคนอื่น
เขาใจ
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน (30 นาที)
4.1 เมื่อหมดเวลาทําใบงาน ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอภิปรายผลงานโดยใหแตละ
กลุมสงตัวแทนกลุมละ 1 คนออกมาหนาหองเรียน อธิบายแนวคิด หรือเทคนิคในการทําใบงานให
สําเร็จ โดยสลับกันกลุมละ 1 ขอ ใชเวลากลุมละไมเกิน 3 นาทีตอ 1 ขอ โดยผูสอนเปนผูตรวจสอบ
และแกไขขอบกพรองใหทันทีที่ผูเรียนแสดงวิธีคิดเสร็จ
4.2 ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล (20 นาที)
ผูสอนทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง เศษสวน
และทศนิยม หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม ผูเรียนทํา
แบบทดสอบเปนรายบุคคลอยางเต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน
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หลังจากผูเรียนทําแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยมหัวขอ โจทย
ปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยมเสร็จตามเวลา ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวย
ตนเองเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ฉบับที่ 13 – 16 ใหผูเรียนกลับไปฝกทักษะเองเพื่อใหเกิดความ
ชํานาญและนํามาสงในครั้งถัดไป
ผูสอนมอบหมายการบานใหผูเรียนแตละคนไปศึกษาเรื่องทบทวนเกี่ยวกับเศษสวน
และทศนิยม ทั้งหมดที่ไดเรียนมาแลว เพื่อใหสามารถจดจําเนื้อหาตางๆได โดยใหใชเวลาทบทวน
ประมาณ 3 ชั่วโมง
ผูสอนกําชับใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ผูสอนและผูเรียนไดรวมกันศึกษา
และทําแบบฝกทักษะดวยตนเองทั้ง 4 ฉบับ ที่ผูสอนไดแจกให เพื่อไมใหลืมเนื้อหาตางๆที่มี
คอนขางมาก และขอบคุณผูเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนดวยความมุงมั่น
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1. แบบฝกคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 4
5.2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ โจทยปญหาหรือ
สถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม
5.3. ใบงานที่ 10 –12
5.4. CD–ROM การสอนคณิตศาสตรเรื่อง เศษสวนและทศนิยม
5.5. แบบเรียนและคูมือประกอบการเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม สําหรับคนควาดวย
ตนเอง
5.6. แบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ฉบับที่ 13 – 16
5.7. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง เศษสวนและทศนิยม หัวขอ โจทยปญหาหรือ
สถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม
5.8. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
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6. การประเมินผลรายกลุมและรายบุคคล
การประเมินผลรายกลุม

การประเมินผลรายบุคคล

1. การทําใบงาน

1. การทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว

2. พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม

2. การทําแบบทดสอบหลังเรียน

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนรูที่ 5 เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของอัตราสวน การ
เขียนอัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน

รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

เวลา 3 ชั่วโมง

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1. ดานความรู
1.1.1. สามารถอธิบายความหมายของอัตราสวนและสัดสวนได
1.1.2. สามารถหาอัตราสวนที่เทากันกับอัตราสวนที่กําหนดใหได
1.1.3. สามารถหาจํานวนที่แทนดวยตัวแปรในสัดสวนทีก่ าํ หนดใหได
1.2. ดานคุณลักษณะ
สามารถเรียนรูแบบรวมมือกับผูอื่นได
2. สาระการเรียนรู
2.1. ความหมายของอัตราสวน การเขียนอัตราสวน
2.2. อัตราสวนที่เทากัน
2.3. สัดสวน
2.4. การหาจํานวนที่แทนดวยตัวแปรในอัตราสวนที่เทากัน
3. เนื้อหา
3.1. ความหมายของอัตราสวน การเขียนอัตราสวน และสัดสวน
อัตราสวน คือ การเปรียบเทียบระหวางปริมาณของสิ่งของ 2 จํานวน เชน จํานวนผูใ หญ 3
คน กับ จํานวนเด็ก 5 คน หรือ จํานวนเด็ก 7 คน กับ จํานวนขนม 21 ชิ้น เปนตน
การเขียนอัตราสวน (Ratio) แสดงการเปรียบเทียบของ a ตอ b เขียนเปนสัญลักษณ a : b
a
หรือ อานวา a ตอ b
b
อัตรา (Rate) หมายถึง ขอความที่แสดงความเกี่ยวของของปริมาณ 2 ปริมาณ เชน
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ขอความ ราคาไขไกโหลละ 90 บาท สามารถเขียนแทน ดวย อัตรา และ อัตราสวน ไดเปน
อัตรา
1 โหล ราคา 90 บาท หรือ 12 ฟอง ราคา 90 บาท
1
12
อัตราสวน
1 : 90 หรือ
, 12 ฟอง : 90 บาท หรือ
90
90
3.2. อัตราสวนที่เทากัน
อัตราสวนที่เทากัน หมายถึง อัตราสวนที่แสดงอัตราเดียวกัน เชน รถวิ่งดวยความเร็ว
ชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร หรือ รถวิ่งไดระยะทาง 270 กิโลเมตร ใชเวลา 3 ชั่วโมง เขียนแทนดวย
อัตราสวน 1 : 90 หรือ 3 : 270 ซึ่งเปนอัตราสวนที่แทนอัตราเดียวกัน เปนตน
หลักการหาอัตราสวนที่เทากัน คือ การคูณหรือหารดวยจํานวนที่เทากัน
3.3. สัดสวน (Proportion)
ประโยคที่แสดงการเทากันของอัตราสวน หรือ อัตราสวน 2 อัตราสวน ที่เทากันเรียกวา
a
c
สัดสวน เชน =
อานวา a ตอ b เทากับ c ตอ d
b
d
ตัวอยางเกี่ยวกับอัตราสวน
24
ตัวอยางที่ 1 จงหาอัตราสวนที่เทากับ
มาอีก 4 อัตราสวน
60
วิธีทํา ก) ใชการคูณดวยจํานวนที่เทากัน
24 24 × 2 48
=
=
1)
60 60 × 2 120
24 24 × 3 72
2)
=
=
60 60 × 3 180
ข) ใชการหารดวยจํานวนที่เทากัน
24 24 ÷ 2 12
3)
=
=
60 60 ÷ 2 30
24 24 ÷ 12 2
4)
=
=
60 60 ÷ 12 5
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36
ใหเปนอัตราสวนอยางต่ํา
90
วิธีทํา ใชการหารดวยจํานวนที่เทากัน
36 36 ÷ 2 18 18 ÷ 9
=
= =
=
90 90 ÷ 2
45 45 ÷ 9
36 36 ÷ 18 2
=
หรื=
อ
90 90 ÷ 18 5
ตัวอยางที่ 2 จงทํา

2
5

หลักการตรวจสอบการเทากันของอัตราสวน
การตรวจสอบการเทากันของอัตราสวนมี 2 วิธี คือ
1. ใชกฎการคูณไขว
2. ทําอัตราสวนแตละคูใหเปนอัตราสวนอยางต่ําแลวเปรียบเทียบ
4
6
ตัวอยางที่ 3 จงพิจารณาวาอัตราสวน และ
เปนอัตราสวนที่เทากันหรือไม
18
27
วิธีที่ 1 ใชกฎการคูณไขว
4
6
18
27
4 × 27 = 18 × 6
108 = 108
4
6
ดังนั้น
=
18 27
วิธีที่ 2 ทําอัตราสวนแตละคูใหเปนอัตราสวนอยางต่ําแลวเปรียบเทียบ
4
6÷2
2
= =
18 18 ÷ 2
9
6
6 ÷3
2
= =
27
27 ÷ 3
9
4 6
ดังนั้น
=
18 27
3.4 การหาจํานวนที่แทนดวยตัวแปรในอัตราสวนที่เทากัน
หลักการหาจํานวนทีแ่ ทนดวยตัวแปรในสัดสวน (อัตราสวนที่เทากัน) มีหลายวิธี ดังนี้
1. ใชการคูณหรือการหารดวยจํานวนที่เทากัน
2. ใชการคูณไขวและการแกสมการ
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ตัวอยางที่ 4 จงหาจํานวนที่แทนตัวแปรในสัดสวน

16ก
=
27 81

วิธีที่ 1 ใชการคูณหรือการหารดวยจํานวนที่เทากัน
16ก
=
โดยการคูณดวยจํานวนที่เทากัน เพื่อใหสวนเทากัน
จากสัดสวน
27
81
16 ×ก3
48ก
=
=
จะได
จึงทําให
27 × 3
81
81 81
ดังนั้น ก = 48
วิธีที่ 2 ใชการคูณไขวและการแกสมการ
16ก
16
=
× 81 = ก
จากสัดสวน
ทําการคูณไขว จะได
27
81
27
จึงทําให 16 × 3 = ก
ดังนั้น ก = 48
ตัวอยางที่ 5 จงเติมจํานวนใน
เพื่อทําใหอัตราสวนเทากัน
25
5 10
= =
=
6 12 24
1. ถาคาที่ตองการ ( ) เปนคาของเศษ ใหนําคาสวนของเศษสวนนั้นไปหารดวย
คาของสวนของเศษสวนที่ทราบคา แลวนําผลที่ไดไปคูณกับเศษของเศษสวนที่ทราบคา จะไดคาเศษ
ของเศษสวนที่ตองการทราบคา เชน

5
=
6 24
คาที่ตองการ ( ) เปนคาของเศษ และสวนของเศษสวนนี้เปน 24
คาของสวนของเศษสวนที่ทราบคาเปน 6
นําคาของสวนของเศษสวนนั้นไปหารดวยคาของสวนของเศษสวนที่ทราบคา ไดเปน
เปน 4
นําผลที่ไดไปคูณกับเศษของเศษสวนที่ทราบคาซึ่งคือ 5
ดังนั้น คาที่ตองการ ( ) จึงมีคาเทากับ 4 × 5 = 20

24
มีคา
6
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2. ถาคาที่ตองการ ( ) เปนคาของสวน ใหนําคาของเศษของเศษสวนนั้นไปหาร
ดวยคาเศษของเศษสวนที่ทราบคา แลวนําผลที่ไดไปคูณกับสวนของเศษสวนที่ตองการทราบคา จะ
ไดคาสวนของเศษสวนที่ตองการทราบคา เชน

5 25
=
6
คาที่ตองการ ( ) เปนคาของสวน และเศษของเศษสวนนี้เปน 25
คาของเศษของเศษสวนที่ทราบคาเปน 5
นําคาของเศษของเศษสวนนั้นไปหารดวยคาเศษของเศษสวนที่ทราบคา ไดเปน
นําผลที่ไดไปคูณกับเศษของเศษสวนที่ทราบคาซึ่งคือ 6
ดังนั้น คาที่ตองการ ( ) จึงมีคาเทากับ 5 × 6 = 30
เทคนิคคิดลัด
a
a×c
หาไดจาก
=
1. คา
จากสัดสวน =
b c
b
a c
c× b
2. คา
จากสัดสวน =
หาไดจาก
=
b
a
4. กิจกรรมการเรียนการสอน

25
มีคาเปน 5
5

4.1. ผูสอนทักทายผูเรียนและสงคืนการบานแบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 9 12 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ที่ผูสอนตรวจเสร็จเรียบรอย แลวใหคําแนะนํา และสรุปเกี่ยวกับ
ขอบกพรองที่ผูสอนไดสังเกตเห็นจากการตรวจ
4.2. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนสงการบานแบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 13 - 16
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม แลวผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู (20 นาที)
1.1 ผูสอนแนะนําบทเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรูเรื่องอัตราสวน สัดสวน
รอยละ ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและการทําใบงานเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ แจงเกณฑการ
ประเมิน และขอตกลงในการประเมิน
1.2 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องการ
คูณ การหาร โดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 5 เรื่อง การคูณ หารเศษสวน จํานวน 10 ขอ
ใชเวลา 10 นาที หลังจากนั้นจะเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัย

307
ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน (30 นาที)
2.1 ผูสอนเริ่มนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ หัวขอ
ความหมายของอัตราสวน สัดสวน และการเขียนอัตราสวน ในเอกสารหัวขอ 3.1 และบอกขอ
แตกตางของคําวา อัตรา กับ อัตราสวน และความแตกตางระหวางอัตราสวน กับ เศษสวน
2.2 ผูสอนอธิบายหัวขอ อัตราสวนที่เทากัน และหลักการหาอัตราสวนที่เทากัน
ในเอกสารหัวขอ 3.2 พรอมยกตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 2
2.3 ผูสอนอธิบายหลักการตรวจสอบการเทากันของอัตราสวนโดยยกตัวอยางที่ 3
2.4 ผูส อนแสดงการหาจํานวนทีแ่ ทนดวยตัวแปรในอัตราสวนที่เทากัน ใน
เอกสารหัวขอ 3.3 พรอมยกตัวอยางที่ 4
2.5 ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันคิดหาจํานวนในชองวางเพื่อทําให
อัตราสวนเทากัน ในตัวอยางที่ 5 และยังไมอนุญาตใหผูเรียนดูวิธีคิด โดยใหปดวิธีคิดกอนทํา
2.6 เมื่อผูเรียนทําโจทยในตัวอยางที่ 5 เสร็จ ผูสอนจะอนุญาตใหผูเรียนเปดวิธีคิด
และคําตอบที่ผูสอนแสดงในตัวอยางที่ 5 แลวเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัย
2.8 ผูส อนแจกและแนะนําเอกสารและสือ่ การเรียนการสอนเรื่อง อัตราสวน
สัดสวน รอยละ ไดแก เอกสารใบงานที่ 13 – 15 หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM เรือ่ ง
อัตราสวน สัดสวน รอยละ ใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่
ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ (60 นาที)
ผูเรียนแบงหนาที่กันทํากิจกรรมในใบงานที่ 13 – 15 และบันทึกหนาที่ที่แตละคน
ไดรับมอบหมายในใบงานที่ผูสอนแจกให แลวปฏิบัติงานตามหนาที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน
3.1.1 ผูนําจะสอบถามสมาชิกแตละคนในกลุมวา จากเนื้อหาและตัวอยางที่
ผูสอนไดอธิบายไป มีสมาชิกคนใดไมเขาใจ หรือมีขอสงสัยประการใด ใหยกมือถาม
3.1.2 ถามีสมาชิกคนใดยกมือถามคําถาม ผูนําจะใหสมาชิกคนอื่นในกลุมที่
เขาใจขอสงสัยนั้นไดอธิบายและตอบขอสงสัย และถาไมมสี มาชิกในกลุมตอบคําถามนั้นได ก็จะ
สอบถามสมาชิกกลุมอื่นที่สามารถตอบคําถามได จนไดคําตอบที่สรุปไดชัดเจน
3.1.3 เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมไมมีขอสงสัยใดๆ ผูนําก็จะดําเนิน
กระบวนการในขั้นตอไป

308
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาเรื่อง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ในหัวขอ ความหมายของอัตราสวน การเขียนอัตราสวน และ
อัตราสวนที่เทากัน ที่ไดอภิปรายรวมกันและสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ก็
จะนําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใชใหเกิดความชํานาญโดยการฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน
หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM ของเนื้อหาที่เรียน แบบทดสอบตางๆ เรื่อง อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ ในหัวขอ ความหมายของอัตราสวน การเขียนอัตราสวน และอัตราสวนที่
เทากัน ที่กลุมไดคัดเลือกมาจากขั้นที่ 2 ทําแบบฝกทักษะใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยางถองแท
สามารถสรางความคิดรวบยอดเฉพาะตน
3.3 รวมกันแสดงความรู สมาชิกแตละคนสะทอนตนเองโดยการทําใบงานใน
เอกสารการเรียนรูที่ไดรับเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ในหัวขอ ความหมายของอัตราสวน
การเขียนอัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน โดยรวมกับสมาชิกในกลุมแกปญหารวมกันดวยการ
เสนอแนวคิดวิธีแกปญหาตามที่ไดเรียนรูมา
3.3.1 ผูนํามอบหมายใหผูดําเนินการอานโจทยในใบงานที่ 13 ขอที่ 1 และ 2
แลวใหสมาชิกแตละคนชวยกันตอบคําถาม สลับกันคนละ 1 ขอ ถามีสมาชิกคนใด ตอบไมไดก็จะให
สมาชิกคนอื่นในกลุมชวยแนะนํา แลวใหผูที่มีหนาที่บันทึกขอมูลเปนผูเขียนคําตอบลงในใบงานที่
16
3.3.2 ผูนําใหสมาชิกทุกคนรวมกันดูใบงานที่ 14 ในหัวขอเรื่อง การหา
อัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กําหนดใหได และการเปรียบเทียบอัตราสวน แลวใหสมาชิกบอก
หลักการคิดคนละ 1 วิธี
3.3.3 ผูนํามอบหมายใหผูดําเนินการอานโจทยในใบงานที่ 14 ขอที่ 1 แลว
ใหสมาชิกแตละคนชวยกันตอบคําถาม สลับกันคนละ 1 ขอ ถามีสมาชิกคนใด ตอบไมไดก็จะให
สมาชิกคนอื่นในกลุมชวยแนะนํา แลวใหผูที่มีหนาที่บันทึกขอมูลเปนผูเขียนคําตอบลงในใบงานที่
14 ขอที่ 1 แลวดําเนินการแบบเดียวกันกับใบงานที่ 14 ขอที่ 2 และ 3
3.3.4 ใบงานที่ 15 เปนการหาจํานวนทีแ่ ทนดวยตัวแปรในสัดสวนที่
กําหนดให ซึ่งตองอาศัยการแกสมการตัวแปรเดียวอยางงาย ผูนําสอบถามสมาชิกในกลุม วา มี
สมาชิกคนใดที่ไมสามารถแกสมการตัวแปรเดียวได ถามีสมาชิกคนใดไมสามารถแกสมการตัวแปร
เดียวได ผูนําจะใหผูที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีหรือเทคนิคงายๆในการแกสมการตัวแปรเดียวให
สมาชิกเขาใจ
3.3.5 เมื่อสมาชิกทุกคนเขาใจวิธีการแกสมการตัวแปรเดียว ผูนําใหสมาชิก
รวมกันแกปญหาโจทยคนละ 1 ขอ โดยที่ผูนําไมตองทําแตเปนผูคอยสนับสนุนการคิด
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3.3.6 เมื่อสมาชิกทุกคนรวมกันทําใบงานทั้งหมดเสร็จเรียบรอย ก็จะ
รวมกันตรวจทาน และสรุปแนวคิดที่สําคัญๆ
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน (20 นาที)
4.1 ผูเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปบทเรียน แนวคิด และเทคนิคตางๆ ที่ไดเรียนรูมา
เพื่อแบงปนประสบการณรวมกัน
4.2 ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
ทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง อัตราสวน
สัดสวน และรอยละ หัวขอความหมายของอัตราสวน การเขียนอัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน
ผูเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลอยางเต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน
ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 17 – 20 เรื่อง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ
หัวขอความหมายของอัตราสวน การเขียนอัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน ใหผูเรียนกลับไปฝก
ทักษะเองเพื่อใหเกิดความชํานาญและนํามาสงในครั้งถัดไป และทบทวนเนื้อหาตางๆ ที่บานในเกิด
ความเขาใจ และถามีขอสงสัยใด ใหนํามาอภิปราย วักถามกับสมาชิกในกลุมในครั้งถัดไป
5 สื่อการเรียนการสอน
5.1. แบบฝกคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 5
5.2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ ความหมาย
ของอัตราสวน การเขียนอัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน
5.3. ใบงานที่ 13 - 15
5.4. CD–ROM การสอนคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ
5.5. แบบเรียนและคูมือประกอบการเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ
5.6. แบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ ฉบับที่ 17 – 20
5.7. แบบทดสอบหลังเรียนเรือ่ ง อัตราสวน สัดสวน และรอยละ หัวขอ ความหมายของ
อัตราสวน การเขียนอัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน
5.8. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
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6. การประเมินผลรายกลุมและรายบุคคล
การประเมินผลรายกลุม
1. การทําใบงาน
2. พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม

การประเมินผลรายบุคคล
1. การทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว
2. การทําแบบทดสอบหลังเรียน

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนรูที่ 6 เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอย
ละและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ
เวลา 3 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1. ดานความรู
1.1.1. สามารถอธิบายความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละได
1.1.2. สามารถเขียนอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
1.1.3. สามารถเขียนเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนหรือทศนิยมได
1.1.4. สามารถแกโจทยเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละได
1.2. ดานคุณลักษณะ
สามารถเรียนรูแบบรวมมือกับผูอื่นได
2. สาระการเรียนรู
2.1. ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นต
2.2. การคํานวณเกี่ยวกับรอยละ
3. เนื้อหา
3.1 ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นต
รอยละ หรือ เปอรเซ็นต (Percent) เปนการเปรียบเทียบปริมาณตางๆ กับ 100
สามารถเขียนแทนดวยเครื่องหมาย %
รอยละ หรือ เปอรเซ็นตในรูปของอัตราสวน หมายถึง อัตราสวนที่ตัวหลังเปน 100
ตัวอยาง เชน 15 % อานวา สิบหาเปอรเซ็นต หมายถึง 15 สวน ตอ 100 สวน
15
และ 15 % ยังมีความหมายในรูปของสัดสวน หมายถึง
หรือเขียนในรูปทศนิยมไดเปน 0.15
100
ฉันใชจายเงิน 35% ของเงินเดือนทั้งหมด เปนคาอาหาร หมายความวา ถาฉันได
เงินเดือน 100 บาท ฉันจะจายเงินเปนคาอาหาร 35 บาท
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3.2 การแปลงอัตราสวนใหอยูในรูปรอยละ
หลักการแปลงอัตราสวนใหอยูในรูปรอยละ คือ ตองทําอัตราสวนใหอยูในรูป
อัตราสวนที่มีจาํ นวนหลังเปน 100 โดยใชหลักการคูณหรือหารดวยจํานวนเทาๆ กัน เชน
3
=
4
640
=
8000

3 × 25
4 × 25
640 ÷ 80
8000 ÷ 80

=
=

75
หรือ รอยละ 75 หรือ 75 %
100
8
หรือ รอยละ 8 หรือ 8 %
100

เทคนิคการคิดลัด การแปลงอัตราสวนใหอยูในรูปรอยละ ใหนําอัตราสวนนั้นคูณดวย 100 เชน
3
3
=
=
75 หมายถึง 75 % หรือ รอยละ 75
×100
4
4
640
640
=
8 หมายถึง 8 % หรือ รอยละ 8
×100 =
8000
8000
3.3 การแปลงรอยละใหอยูในรูปอัตราสวน
หลักการแปลงรอยละใหอยูในรูปอัตราสวน คือ ใหนํา 100 ไปหารอัตราสวนนั้น
1
หรือ นํา
ไปคูณอัตราสวนนั้น แลวทําใหเปนอัตราสวนอยางต่ํา เชน
100
42 ÷ 2
42
21
=
=
42 % =
100
100 ÷ 2
50
300
300 % =
=
3
100
0.25
0.25 × 4
1
=
=
0.25 % =
100
100 × 4
400
3.4 ตัวอยางการแกปญ
 หาเกี่ยวกับรอยละโดยใชสดั สวน
ตัวอยางที่ 1 จงหาคา 40 % ของ 30
วิธีทํา วิธีที่ 1 ให x เปน 40 % ของ 30 จะไดสดั สวนเปน
x
40
=
30
100
ตองการหาคา x จึงกําจัดคา 30 ซึ่งหารคาของ x อยู โดยนํา 30 มาคูณเขาทั้งสองขาง
x
40
จะไดเปน
× 30 =
× 30
30
100
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1200
= 12
100
จึงไดวา คา 40 % ของ 30 มีคาเปน 12

x

=

40
100
คําวา ของ แทนดวยเครื่องหมายทางคณิตศาสตรดวย ×
ดังนั้น ประโยค 40 % ของ 30 จึงสามารถเขียนแทนดวยประโยคเครื่องหมายทาง
คณิตศาสตรดวย
40
1200
= 12
× 30 =
100
100
จึงไดวา คา 40 % ของ 30 มีคาเปน 12

วิธีที่ 2 40 % สามารถแทนดวยอัตราสวน

ตัวอยางที่ 2 60 เปนกี่เปอรเซ็นตของ 240
วิธีทํา วิธีที่ 1 ให 60 เปน x % ของ 240 จะไดสดั สวนเปน
x
60
=
100
240
ตองการหาคา x จึงกําจัดคา 100 ซึ่งหารคาของ x อยู โดยนํา 100 มาคูณเขาทั้งสองขาง
60
x
จะไดเปน
× 100 =
× 100
240
100
6000
= 25
x =
240
จึงไดวา 60 เปน 25 % ของ 240
วิธีที่ 2

ให 60 เปน x % ของ 240
คําวา เปน แทนดวยเครื่องหมายทางคณิตศาสตรดวย “ = ”
x
x % สามารถแทนดวยอัตราสวน
100
คําวา ของ แทนดวยเครื่องหมายทางคณิตศาสตรดวย ×
ดังนั้น ประโยค 60 เปน x % ของ 240 จึงสามารถเขียนแทนดวยประโยคเครื่องหมายทาง
คณิตศาสตรดวย
x
60 =
× 240
100
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ตองการหาคา x จึงกําจัดคา 100 และ 240 ซึ่งหารและคูณคาของ x ตามลําดับ โดยนํา
100 มาคูณ และ นํา 240 หารเขาทั้งสองขาง
100
x
100
จะไดเปน
60 ×
=
× 240 ×
240
100
240
25
=
x
จึงไดวา 60 เปน 25 % ของ 240
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1. ผูสอนทักทายผูเรียนอยางเปนกันเอง และสงคืนการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 13 - 16 เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ที่ผูสอนตรวจเสร็จเรียบรอย แลวใหคําแนะนํา สรุป
เกี่ยวกับขอบกพรองที่ผูเรียนทําผิดพลาดในแบบฝกทักษะดวยตนเอง และอธิบายใหผูเรียนเขาใจ
4.2. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนสงการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 17 – 20 เรื่อง
อัตราสวน สัดสวน รอยละ แลวผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู (20 นาที)
1.1 ผูสอนทดลองสอบถามผูเรียนในหองเรียนวา คําวา “หองเรียนหองหนึง่ มี
ผูหญิงอยูรอยละ 60 ” หมายความวาอยางไร ผูเรียนทราบหรือไมวา หมายความวาอยางไร ผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนแตละกลุมปรึกษากันภายในกลุม แลวรวมกันอธิบายความหมายดังกลาวโดยใหแต
ละกลุมเลือกตัวแทนกลุมลุกขึ้นอธิบายความหมาย ตามขอสรุปของกลุม
1.2 ผูสอนถามตอไปวา ผูเรียนทราบหรือไมวา ในหองนี้มีผูหญิงอยูรอยละเทาไร
ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุมปรึกษากันภายในกลุม รวมกันหาคําตอบ แลวใหแตละกลุม
เลือกตัวแทนกลุมลุกขึ้นอธิบายแนวคิดของกลุม
1.3 ผูสอนบอกผูเรียนวาหัวขอที่จะใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูครั้งนี้เปนสิ่งใกลตัว
ผูเรียนเปนอยางมาก ถาผูเรียนตั้งใจเรียน จะสามารถนําความรูที่เรียนไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันอยางมาก โดยในการเรียนครั้งนี้ผูเรียนจะสอนพื้นฐานเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและ
รอยละ หัวขอ ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นตและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ
1.4 ผูสอนแนะนําบทเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรูเรื่อง อัตราสวน สัดสวน
และรอยละ หัวขอ ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นตและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ ชี้แจง
กิจกรรมการเรียนรูและการทําใบงานเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ ความหมายของ
รอยละหรือเปอรเซ็นตและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ พรอมแจงเกณฑการประเมิน และขอตกลง
ในการประเมิน
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1.5 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องการ
แกสมการเบื้องตน โดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 6 เรื่อง การแกสมการเบื้องตน
จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 10 นาที หลังจากนั้นจะเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัย
ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน (40 นาที)
2.1 ผูสอนเริ่มนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูเรื่อง รอยละหรือเปอรเซ็นตและการ
คํานวณเกี่ยวกับรอยละ ในเอกสารหัวขอ 3.1 ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นต พรอม
ยกตัวอยางใหเขาใจความหมาย
2.2 ผูสอนอธิบายหัวขอ การแปลงอัตราสวนใหอยูในรูปรอยละ ในเอกสารหัวขอ
3.2 ยกตัวอยาง พรอมบอกเทคนิคการคิดลัดใหผูเรียนเขาใจอยางสั้นๆ
2.3 ผูสอนอธิบายหัวขอ การแปลงรอยละใหอยูในรูปอัตราสวน ในเอกสารหัวขอ
3.3 พรอมยกตัวอยาง ใหผูเรียนเขาใจ
2.4 ผูสอนแสดงตัวอยางอยางงายในการแกปญหาเกี่ยวกับรอยละโดยใชสดั สวน
ในเอกสารหัวขอ 3.4 ยกตัวอยางที่ 1 และอธิบายวิธีคิดทั้งสองวิธีใหผูเรียนไดทําความเขาใจ
2.5 ผูสอนแสดงตัวอยางที่ 2 ที่ซับซอนกวาในตัวอยางที่ 1 ในการแกปญ
 หา
เกี่ยวกับรอยละโดยใชสดั สวนในเอกสารหัวขอ 3.4 อธิบายวิธีคิดทั้งสองวิธีใหผูเรียนไดทําความ
เขาใจ
2.6 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุมปรึกษา และสอบถามซึ่งกันและกันใน
ตัวอยางที่ผูสอนไดแสดงใหผูเรียนดู วามีสมาชิกในกลุมคนใดไมเขาใจหรือมีขอสงสัยอยางไร
2.7 ผูสอนเปดโอกาสใหกลุมที่มีขอสงสัย สอบถามขอสงสัย เพื่อใหผูสอนตอบ
ขอสงสัยดังกลาวใหผูเรียนทั้งหองเขาใจ
2.8 ผูส อนแจกและแนะนําเอกสารและสือ่ การเรียนการสอนเรื่อง อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ หัวขอ ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นตและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ
ไดแก เอกสารใบงานที่ 16 – 18 หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM เรื่อง อัตราสวน สัดสวน
รอยละ ใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตาม
ตองการ หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ (60 นาที)
ผูเรียนแบงหนาที่กันทํากิจกรรมในใบงานที่ 16 – 18 และบันทึกหนาที่ที่แตละคน
ไดรับมอบหมายในใบงานที่ผูสอนแจกให ผูนําใหกําลังใจและกระตุนสมาชิกในกลุมทุกคนใหทํางาน
กลุมที่ไดรับมอบหมายสําเร็จรวมกัน หลังจากนั้นผูเรียนแตละกลุมเริ่มลงมือทํากิจกรรมรวมกันดังนี้
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3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน ผูนํากลุมสอบถามถึงความเขาใจของสมาชิกทุก
คนในเนื้อหา วิธีคิดคํานวณและเทคนิคตางๆ ที่ผูสอนไดนําเสนอ วามีสวนใดที่ยังสงสัย ถามีขอ
สงสัยใดก็จะสมาชิกคนอื่นชวยกันแกขอสงสัย หรือถามีขอมูลอื่นที่สมาชิกในกลุมตองการที่จะ
เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปนประโยชนกับสมาชิกคนอื่น ผูนําก็จะใหสมาชิกคนนั้นอธิบายใหสมาชิก
คนอื่นเขาใจไปดวยกัน
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาเรื่อง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นตและการคํานวณ
เกี่ยวกับรอยละ ที่ไดอภิปรายรวมกันและสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ก็จะ
นําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใชใหเกิดความชํานาญโดยการฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน
หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM ของเนื้อหาที่เรียน แบบทดสอบตางๆเรื่อง อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ หัวขอ ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นตและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ ที่
กลุมไดคัดเลือกมาจากขั้นที่ 2 ทําแบบฝกทักษะใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยางถองแท สามารถ
สรางความคิดรวบยอดเฉพาะตน
3.3 รวมกันแสดงความรู สมาชิกแตละคนสะทอนตนเองโดยเปรียบเทียบแนวคิด
ของตนในตนบทเรียนและทายบทเรียน จากการนําความรูที่สรางรวมทั้งกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
สรางดวยตนเองไปใชในการทําใบงานในเอกสารการเรียนรูที่ไดรับเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอย
ละ หัวขอ ความหมายของรอยละหรือเปอรเซ็นตและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ ซึ่งเปนโจทยที่มี
ความซับซอน โดยรวมกับสมาชิกในกลุมแกปญหารวมกันดวยการเสนอแนวคิดวิธแี กปญหาตามที่
ไดเรียนรูมา
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน (40 นาที)
4.1 ผูเรียนรวมกันในการสรุปบทเรียน โดยผูสอนเลือกผูเรียนแตละกลุมๆ ละ 1
คน สรุปเนื้อหาที่ไดเรียนรูมา คนละ 1 ขอ
4.2 ผูเรียนรวมกันอธิบายผลงาน โดยใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 1 คน ที่เปน
คนละคนกับผูที่สรุปเนื้อหาในขอ 4.1 ออกมาหนาหองเรียนที่เปน อธิบายแนวคิด หรือเทคนิคในการ
ทําใบงานใหสําเร็จ โดยสลับกันกลุมละ 1 ขอ ใชเวลากลุมละไมเกิน 3 นาทีตอ 1 ขอ โดยผูสอนเปนผู
ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองใหทันทีที่ผูเรียนแสดงวิธีคิดเสร็จ
4.3 ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
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ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล (20 นาที)
ทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง อัตราสวน
สัดสวน รอยละ หัวขอ ความหมายของรอยละและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ ผูเรียนทํา
แบบทดสอบเปนรายบุคคลอยางเต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน
หลังจากผูเรียนทําแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ เสร็จตาม
เวลา ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ หัวขอ ความหมายของ
รอยละและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ ฉบับที่ 21 – 24 ใหผูเรียนกลับไปฝกทักษะเองเพื่อใหเกิด
ความชํานาญและนํามาสงในครั้งถัดไป
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1. แบบฝกคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 6
5.2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ ความหมาย
ของรอยละหรือเปอรเซ็นตและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ
5.3. ใบงานที่ 16 - 18
5.4. CD–ROM การสอนคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
5.5. แบบเรียนและคูมือประกอบการเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ สําหรับ
คนควาดวยตนเอง
5.6. แบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ฉบับที่ 21 – 24
5.7. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ ฉบับที่ 6
5.8. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
6. การประเมินผลรายกลุมและรายบุคคล
การประเมินผลรายกลุม
การประเมินผลรายบุคคล
1. การทําใบงาน
1. การทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว
2. พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม 2. การทําแบบทดสอบหลังเรียน
7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนรูที่ 7 เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

เวลา 3 ชั่วโมง

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1. ดานความรู
สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
1.2. ดานคุณลักษณะ
1.2.1. สามารถเรียนรูแบบรวมมือกับผูอื่นได
2. สาระการเรียนรู
โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ
3. เนื้อหา
กําไร ขาดทุน
กําไร เกิดจากการที่ขายไดมีคามากกวาราคาตนทุน
ดังนั้น

กําไร

=

ราคาขาย – ราคาตนทุน

ขาดทุน เกิดจากการที่ขายไดมีคานอยกวาราคาทุน
ดังนั้น

ขาดทุน

=

ราคาตนทุน – ราคาขาย

ความหมายของกําไร ขาดทุน
กําไร 10% หมายถึง ถาราคาตนทุน 100 บาท ขายไดกําไร 10 บาท จะตองขาย
ราคา 100 + 10 = 110 บาท

319
ขาดทุน 5% หมายถึง ถาราคาตนทุน 100 บาท ขายขาดทุน 5 บาท จะตองขาย
ราคา 100 – 5 = 95 บาท
ลดราคาให 15 % หมายถึง ถาติดราคาไว 100 บาท จะลดราคาให 15 บาทจาก
ราคาที่ติดไว จึงขายใหจริง 100 – 15 = 85 บาท
ตัวอยางที่ 1 พอคาซื้อโทรทัศนมาเครื่องละ 1,600 บาท ถาพอคาตองการขายใหไดกําไร 25 %
พอคาจะตองปดราคาขายกี่บาท
วิธีทํา

ขั้นตอนการทํามีดังนี้
1. ให x เปนราคาขาย จากตนทุน 1,600 บาท
คําวา กําไร 25 % ถาราคาตนทุน 100 บาท ตองการขายใหไดกําไร 25 บาท ดังนั้น

จะตองปดราคาขาย 100 + 25 = 125 บาท
2. อัตราสวนของราคาขายตอราคาตนทุน

125
100

x
1,600
3. เขียนสัดสวน โดยนําอัตราสวนสองอัตราสวนที่ไดจากขอ 2. มาเทากัน จะไดเปน
125
x
=
100
1,600
4. แกสมการที่ไดจากขอ 3. โดยนํา 1,600 มาคูณทั้งสองขาง จะได
125
x
× 1,600
× 1,600 =
100
1,600
x
= 125 × 16 = 2,000

อัตราสวนของราคาขายจริงตอราคาตนทุนจริงเปน

ดังนั้น จะตองปดราคาขาย 2,000 บาท
ตัวอยางที่ 2 ซื้อสมโอในอัตรา 3 ผล 135 บาท ขายไปในอัตรา 7 ผล 420 บาท จะไดกําไรกี่
เปอรเซ็นต
วิธีทํา ซื้อสมโอ 3 ผล ราคา 135 บาท คิดเปนอัตราสวน 3 : 135
ทําใหเปนอัตราสวนอยางต่ํา โดยใช 3 หารทั้งสองขาง
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จะได 3 ÷ 3 : 135 ÷ 3 หรือ 1 : 45 หมายความวา ตนทุนของสมโอ 1 ผล ราคา
45 บาท
ขายสมโอ 7 ผล ราคา 420 บาท คิดเปนอัตราสวน 7 : 420
ทําใหเปนอัตราสวนอยางต่ํา โดยใช 7 หารทั้งสองขาง

จะได 7 ÷ 7 : 420 ÷ 7 หรือ 1 : 60 หมายความวา ขายสมโอ 1 ผล ราคา 60 บาท

ดังนั้น ขายไป 1 ผล ไดกําไร 60 – 45 = 15 บาท
15
คิดเปน % กําไร = × 100
= 33.33 %
45
จะไดวา ขายสมโอไดกําไร 33.33 %
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1. ผูสอนทักทายผูเรียน และสงคืนการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 16 - 20
เรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ใหคําแนะนํา สรุปเกี่ยวกับขอบกพรองที่ผูเรียนทําผิดพลาดใน
แบบฝกทักษะดวยตนเอง และอธิบายใหผูเรียนเขาใจ
4.2. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนสงการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 21 – 24 เรื่อง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ แลวผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู (30 นาที)
1.1 ผูสอนสอบถามผูเรียนวามีผูเรียนคนไหนที่จําไดวาชวงที่เศรษฐกิจเฟองฟู
ในชวงกอนป พ.ศ. 2539 ธนาคารใหดอกเบี้ยเงินฝากประมาณกี่เปอรเซ็นต แลวถามผูเรียนวาทราบ
หรือไม ปจจุบันธนาคารพาณิชยของไทยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเทาไร และผูเรียนทราบ
หรือไมวา เงินที่ผูเรียนทุกคนฝากธนาคารนั้น ธนาคารคิดดอกเบี้ยใหอยางไร ไดดอกเบี้ยเต็มตาม
จํานวนที่ธนาคารไดแจงวาใหอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดหรือไม ผูเรียนสามารถคิดดอกเบี้ยเงินฝากที่
ผูเรียนไปฝากเงินกับธนาคารไดหรือไม ผูสอนอนุญาตใหผูเรียนแตละกลุมคุยปรึกษากันในคําถามที่
ผูสอนถาม
1.2 ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนสมาชิกในกลุมๆ ละ 1 คนตอบคําถาม
ที่ผูสอนถาม
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1.3 ผูสอน แนะนําบทเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรู ชี้แจงกิจกรรมการ
เรียนรูและการทําใบงานเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ
พรอมแจงเกณฑการประเมิน และขอตกลงในการประเมิน
1.4 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องการ
แกสมการเบื้องตน โดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว เรื่อง การแกสมการเบื้องตน จํานวน 10 ขอ
ใชเวลา 10 นาที หลังจากนั้นจะเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถามขอสงสัย
ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน (30 นาที)
2.1 ผูสอนนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูในหัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ โดย
อธิบายความหมายของคําวา “กําไร” และ “ขาดทุน” โดยเนนวา จะตองอางอิง จากราคาตนทุน 100
บาท ไมวาจะเปน กําไร หรือ ขาดทุน เพราะจากประสบการณของผูสอนนั้นมีผูเรียนบางคนจะเขาใจ
ผิดในบางขอความ ตัวอยางเชน ขอความ “ขายสินคาไปชิ้นหนึ่งในราคา 100 บาท ไดกําไร 10 บาท”
มีผูเรียนบางคนเขาใจวา เปนความหมายของคําวา “กําไร 10%” ซึ่งไมถูกตอง
2.2 ผูสอนยกตัวอยางการนําเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ ไปใชประโยชนใน
การแกปญหาโจทย โดยยกตัวอยางที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนการนําอัตราสวนและรอยละมาใชในการ
แกปญ
 หา โจทยในลักษณะที่แตกตางกัน
2.3 ผูสอนทําความเขาใจกับผูเรียนทุกคนวาโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ
อัตราสวน หรือสัดสวน มีความหลากหลายมาก ผูเรียนจะตองหมั่นทําโจทยใหมาก และหลากหลาย
ผูเรียนจึงจะสามารถแกปญหาที่มีความซับซอนมากๆไดดี และผูสอนไมสามารถอธิบายโจทยปญหา
ใหผูเรียนฟงไดทุกแบบ แตผูสอนจะเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนรวมกันแสดงความสามารถในการ
แกปญหาโจทยภายในกลุมโดยใชสื่อการเรียนรูที่ผูสอนจัดให และใหผูเรียนแตละกลุมชวยกันเลือก
ไปใชคนควาหาขอมูล รวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นจนสามารถแกปญหาได ในกรณีที่มีขอ
สงสัยที่สมาชิกในกลุมไมสามารถแกปญหาได ผูสอนจะเปดโอกาสใหซักถามกับสมาชิกในกลุมอื่นๆ
กอน เปนการรวมกันแสดงความสามารถของผูเรียนทั้งชั้นเรียน แตถามีโจทยปญหาที่ซับซอนมาก
จนไมสามารถแกได ผูสอนก็จะแนะนําขอคิดหรือแนวทางการแกปญหาที่ถูกตอง แตไมใชเปนการ
เฉลยใหผูเรียน

322
2.4 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามในสวนที่ผูเรียนแตละคนสงสัย แลว
อธิบายใหผูเรียนฟงจนเขาใจ
2.5 ผูส อนแจกและแนะนําเอกสารและสือ่ การเรียนการสอนเรื่อง อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ ไดแก เอกสารใบงานที่ 19 – 21 ประกอบการ
เรียนการสอน หนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM เรือ่ ง อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ ใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอน
จัดเตรียมไวตามตองการ หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ (60 นาที)
ผูเรียนแบงหนาที่กันทํากิจกรรมในใบงานที่ 19 – 21 และบันทึกหนาที่ที่แตละคน
ไดรับมอบหมายในใบงานที่ผูสอนแจกใหซึ่งเปนหนาที่ที่ไมตรงกันกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหใน
แผนการเรียนรูที่ 6 โดยผูเรียนแตละคนตองปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายอยางเต็มที่ ซึ่งในระหวาง
การทํากิจกรรมของผูเรียนแตละกลุม ผูสอนและผูชวยสอนจะรวมกันสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
กลุมและบันทึกผลในแบบประเมินผลการรวมมือกันสรางความรู
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิกแตละคนจะรวมมือกันศึกษา คนควาหา
วิธีการตางๆ ในการทําโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ และรวมกันเสนอแนวคิดของตนเองในการศึกษา
และทําความเขาใจกับใบงานเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ
ที่ไดรับมา รวมกันอภิปรายหรือสาธิตใหสมาชิกรับทราบ แลวพิจารณาความแตกตางและความ
ขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับสมาชิกคนอื่น นําขอมูลใหมที่ไดมาสังเคราะห สมาชิกในกลุม
รวมกันปรับแนวคิดใหถูกตองและหากมีขอสงสัยที่หาขอสรุปไมไดจึงขอขอแนะนําจากผูสอนที่คอย
สังเกตการณอยูใกลๆ จนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางกระจางแจงและสามารถสรุปเปนความคิด
รวบยอดของตัวเองได
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาเรื่อง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ ที่ไดอภิปรายรวมกันและสามารถ
สรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ก็จะนําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใชใหเกิดความ
ชํานาญโดยการฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM ของเนื้อหา
ที่เรียน แบบทดสอบตางๆเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ ที่
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กลุมไดคัดเลือกมาจากขั้นที่ 2 ทําแบบฝกทักษะใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยางถองแท สามารถ
สรางความคิดรวบยอดเฉพาะตน
3.3 รวมกันแสดงความรู
3.3.1 ผูนําแสดงใบงานทั้ง 3 ฉบับใหสมาชิกแตละคน และใหสมาชิกแตละ
รวมกันคิดหลักการในการแกปญหาโจทย โดยผูดําเนินการจะแจกใบงานแตละฉบับใหสมาชิก 3
คนๆละ 1 ฉบับ ผูที่ไดใบงานที่ 20 อานโจทยใหสมาชิกคนอื่นฟง และใหสมาชิกแตละคนเสนอ
แนวคิดในการแกปญหาโจทย จนไดขอสรุปวิธีคิดในใบงานที่ 20
3.3.2 ผูที่ไดใบงานที่ 19 อานโจทยใหสมาชิกคนอื่นฟง และใหสมาชิกแตละ
คนเสนอแนวคิดในการแกปญ
 หาโจทย จนไดขอสรุป และปฏิบัติตอในใบงานที่ 21
3.3.3 เมือ่ ไดขอสรุปวิธีคิดในใบงานทั้ง 3 ฉบับแลว สมาชิกที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําใบงานแตละฉบับจะเขียนแสดงวิธีทําในใบงาน โดยมีสมาชิกทีเ่ หลือคอยชวยเหลือและแนะนํา
จนสมาชิกทุกคนทําใบงานทั้ง 3 ฉบับเสร็จเรียบรอย
3.3.4 สมาชิกทุกคนรวมกันตรวจสอบขอบกพรองตางๆ และแกไข
ขอบกพรองนั้นจนเสร็จ พรอมนําเสนอ
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน (30 นาที)
4.1 ผูเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปบทเรียนและนําเสนอแนวคิดในการแกปญ
 หาโจทย
บางขอที่ผูสอนเห็นวามีระดับความยากพอสมควร โดยผูสอนจับสลากเลือกกลุมที่จะออกมา
นําเสนอแนวคิดในการแกปญหาโจทย เพียง 3 กลุม เพื่อความเหมาะสมกับเวลา ใหแตละกลุม
นําเสนอแนวคิดในการแกปญหาโจทย กลุม ละ 1 ขอ ตามที่ผูสอนเลือกให
4.2 หลังจากที่แตละกลุมนําเสนอแนวคิดในการแกปญหาโจทยเสร็จเรียบรอย
ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่ผูเรียนไมเขาใจ จนผูเรียน
เขาใจรวมกัน
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล
ทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ ผูเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลอยาง
เต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน โดยใชเวลา 20 นาที
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หลังเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 25 – 28
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1. แบบฝกคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 7
5.2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ โจทยปญหา
เกี่ยวกับรอยละ
5.3. ใบงานที่ 19 – 21
5.4. CD–ROM การสอนคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
5.5. แบบเรียนและคูมือประกอบการเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ สําหรับ
คนควาดวยตนเอง
5.6. แบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ฉบับที่ 25 – 28
5.7. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ ฉบับที่ 7
5.8. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
6. การประเมินผลรายกลุมและรายบุคคล
การประเมินผลรายกลุม
1. การทําใบงาน

การประเมินผลรายบุคคล
1. การทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว

2. พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม 2. การทําแบบทดสอบหลังเรียน

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่
สงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการ
สรางความรูส ําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนรูที่ 8 เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เวลา 3 ชั่วโมง
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1. ดานความรู
สามารถแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวนได
1.2. ดานคุณลักษณะ
สามารถเรียนรูแบบรวมมือกับผูอื่นได
2. สาระการเรียนรู
2.1. การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
3. เนื้อหา
การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
หลักการแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
1. กําหนดตัวแปรแทนคาที่ตองการทราบ
2. แทนตัวแปรกับคาที่ตองการทราบ แลวสรางอัตราสวนที่เทากันสองอัตราสวน โดย
ใหลําดับสิ่งที่เปรียบเทียบกันในแตละอัตราสวนเปนลําดับเดียวกัน
3. เขียนสัดสวน โดยนําอัตราสวนสองอัตราสวนที่ไดจากขอ 2. มาเทากัน
4. แกสมการที่ไดจากขอ 3. โดยใชวิธีการคูณไขว
ตัวอยางที่ 1 ถาอัตราสวนของจํานวนดินสอตอจํานวนยางลบเปน 5 : 4 และถามีดนิ สอ 25 แทง จะ
มียางลบกี่แทง
วิธีทํา ขั้นตอนการทํามีดังนี้
1. ถามีดินสอ 25 แทง
ใหมียางลบ
x แทง
25
2. อัตราสวนของจํานวนดินสอตอจํานวนยางลบเปน
x
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5
4
3. เขียนสัดสวน โดยนําอัตราสวนสองอัตราสวนที่ไดจากขอ 2. มาเทากัน จะไดเปน
25
5
=
x
4
4. แกสมการที่ไดจากขอ 3. โดยใชวิธีการคูณไขว จะได
25 × 4 = 5x
25 × 4
x
=
= 20
5
ดังนั้น จะมียางลบ 20 แทง

อัตราสวนของจํานวนดินสอตอจํานวนยางลบเปน 5 : 4 หรือ

ตัวอยางที่ 2 นายประกอบกูเงินสหกรณมา 80,000 บาท ตองจายดอกเบี้ยเดือนละ 400 บาท ดังนั้น
ถานายประกอบกูเงิน 200,000 บาท เขาจะตองจายดอกเบี้ยเดือนละกี่บาท
วิธีทํา
ขั้นตอนการทํามีดังนี้
1. ถานายประกอบกูเงิน 200,000 บาท เขาจะตองจายดอกเบี้ย x บาท
200,000
2. อัตราสวนของเงินกูตอดอกเบี้ยที่จะตองจายเปน
x
80,000
อัตราสวนของเงินกูตอดอกเบี้ยที่จะตองจาย 80,000 : 400 หรือ
400
3. เขียนสัดสวน โดยนําอัตราสวนสองอัตราสวนที่ไดจากขอ 2. มาเทากัน จะไดเปน
80,000
200,000
=
400
x
4. แกสมการที่ไดจากขอ 3. โดยใชวิธีการคูณไขว จะได
200,000 × 400 = 80,000 x
200,000 × 400
x
=
= 1,000
80,000
ดังนั้น เขาจะตองจายดอกเบี้ยเดือนละ 1,000 บาท
ตัวอยางที่ 3 นางสาวแดง นายดํา และนายขาว รวมกันลงทุนผลิตเปดรานขายของชํา โดย
อัตราสวนที่นางสาวแดงตอนายดําตอนายขาวลงทุนเปน 2 : 3 : 5 ถาเงินลงทุนทั้งหมดเปนเงิน
800,000 บาท จงหาวาแตละคนลงทุนคนละเทาไร
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วิธีทํา
โจทยกาํ หนดให อัตราสวนที่นางสาวแดงตอนายดําตอนายขาวลงทุนเปน 2 : 3 : 5
หมายความวา
ถา นางสาวแดงลงทุน 2 สวน นายดําจะลงทุน 3 สวน และนายขาวจะลงทุน 5 สวน
จากเงินลงทุนรวม 2 + 3 + 5 = 10 สวน
ดังนั้น อัตราสวนเงินลงทุนของนางสาวแดงตอนายดําตอนายขาวตอเงินลงทุนทั้งหมด เปน 2 : 3 :
5 : 10
พิจารณาเงินลงทุนของแตละคน ตอเงินลงทุนรวม
อัตราสวนเงินลงทุนของนางสาวแดงตอเงินลงทุนทั้งหมด
2 : 10
อัตราสวนเงินลงทุนของนายดําตอเงินลงทุนทั้งหมด
3 : 10
อัตราสวนเงินลงทุนของนายขาวตอเงินลงทุนทั้งหมด
5 : 10
กําหนดให นางสาวแดงลงทุน a บาท จากเงินลงทุนทั้งหมด 800,000 บาท
a
อัตราสวนเงินลงทุนของนางสาวแดงตอเงินลงทุนทั้งหมด เปน
80,000
2
อัตราสวนเงินลงทุนของนางสาวแดงตอเงินลงทุนทั้งหมด 2 : 10 หรือ
10
2
a
จะไดสดั สวนเปน
=
10
80,000
2 × 800,000
a =
= 160,000
10
∴ นางสาวแดงลงทุนเปนเงิน 160,000 บาท
กําหนดให นายดําลงทุน b บาท จากเงินลงทุนทั้งหมด 800,000 บาท
b
อัตราสวนเงินลงทุนของนายดําตอเงินลงทุนทั้งหมด เปน
80,000
3
อัตราสวนเงินลงทุนของนายดําตอเงินลงทุนทั้งหมด 3 : 10 หรือ
10
3
b
จะไดสดั สวนเปน
=
10
80,000
3 × 800,000
b =
= 240,000
10
∴ นายดําลงทุนเปนเงิน 240,000 บาท
ดังนั้น นายขาวจะลงทุนเปนเงิน 800,000 – 160,000 – 240,000 = 400,000 บาท
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ตัวอยางที่ 4 ถา ก : ข = 2 : 5 และ ก : ค = 4 : 3 แลวจงหาคา ก : ข : ค
วิธีทํา
หลักคิด 1. เขียนให ก ในอัตราสวนแรกและอัตราสวนที่สอง ตรงกัน
จะได ก : ข
=
2 : 5
และ
ก
:ค =
4
: 3
2. ทําใหตัวเลขของอัตราสวนแรกและอัตราสวนที่สอง เทากัน ใหเทากับ
ค.ร.น. ของตัวเลขทั้งสอง ซึ่ง ค.ร.น. ของ 2 กับ 4 คือ 4 แลวจึงใช 2 กับตัวเลขในอัตราสวนแรก
ทั้งสองตัว
จะได ก : ข
=
2 × 2 : 5 ×2
จึงได ก : ข
=
4
: 10
และ
ก
:ค =
4
: 3
=
4
: 10
: 3
∴ ก : ข :ค
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1. ผูสอนสงคืนการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 25 - 28 และสรุปเกี่ยวกับ
ขอบกพรองในการทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง
4.2. ผูสอนใหผูเรียนทุกคนสงการบาน แบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 29 – 32 แลว
ผูสอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพรอมความรู (20 นาที)
1.1 ผูสอนแนะนําบทเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรู ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู
และการทําใบงานเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
พรอมแจงเกณฑการประเมิน และขอตกลงในการประเมิน
1.2 ทบทวนความรูเดิม ผูเรียนจะไดแสดงความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับการบวก
ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม โดยการทําแบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 8 เรื่อง การบวก ลบ คูณ
และหารเลขจํานวนเต็ม จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 10 นาที หลังจากนั้นจะเปดโอกาสใหผูเรียนสอบถาม
ขอสงสัย
ขั้นที่ 2 ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน (30 นาที)
2.1 ผูสอนเริ่มนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน โดยผูส อนแนะนําหลักการแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
และยกตัวอยางที่ 1 ใหผูเรียนฟง แลวใหผูเรียนแตละกลุมที่สงสัยไดสอบถามขอสงสัย
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2.2 ผูสอนตอบขอสงสัยทุกขอที่ผูเรียนสอบถาม แลวผูสอนยกโจทยของตัวอยาง
ที่ 2
2.3 ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมปรึกษากันเพื่อแกปญหาโจทยตัวอยางที่ 2 โดยให
เวลาปรึกษากัน 5 นาที เมื่อครบเวลา 5 นาทีแลว ผูสอนสอบถามผูเรียนวากลุมใดสามารถทําได ให
ยกมือ แลวสงตัวแทนกลุมออกมาอธิบายใหสมาชิกกลุมอืน่ ฟงหนาชั้นเรียน
2.4 เมื่อผูแทนกลุมทําโจทยตัวอยางที่ 2 เสร็จ ไมวาตัวแทนกลุมจะทําถูกหรือผิด
ผูสอนใหผูเรียนทุกคนตบมือให ในความกลาแสดงออก
2.5 ผูสอนสอบถามสมาชิกกลุมอื่นๆ วาตัวแทนกลุมนั้นอธิบายการแกปญหาถูก
หรือไม ถามีผูเรียนกลุมใดไมเห็นดวยกับความคิดนั้น ผูสอนก็จะใหผูเรียนกลุมนัน้ สงตัวแทนออกมา
แสดงหลักคิดนัน้
2.6 เมื่อทุกกลุมเขาใจวิธีคิดในตัวอยางที่ 2 แลวผูสอน เขียนโจทยของตัวอยางที่ 3
ที่มีความซับซอนกวาตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 2 พรอมอธิบายใหผูเรียนฟงอยางละเอียด แลวให
ผูเรียนที่มีขอสงสัยสอบถาม ผูสอนตอบขอสงสัยทุกขออยางละเอียด จนผูเรียนเขาใจ
2.7 ผูสอนเขียนโจทยตัวอยางที่ 4 บนกระดาน แลวใหผูเรียนทุกกลุมรวมกัน
แกปญหาโจทย โดยใหเวลาปรึกษากันในกลุม 5 นาที
2.8 ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมแสดงวิธีแกปญหาลงในกระดาษเปลา ผูสอน
ตรวจสอบความถูกตอง พรอมแนะนําขอบกพรองของแตละกลุม
2.9 ผูส อนแจกและแนะนําเอกสารและสือ่ การเรียนการสอนเรื่อง อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน ไดแก เอกสารใบงานที่ 22 – 24
หนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน CD–ROM เรือ่ ง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
ใหผูเรียนแตละกลุม และใหแตละกลุมเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดเตรียมไวตามตองการ
หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุมยอยในขั้นที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือกันการสรางความชํานาญ (60 นาที)
ผูเรียนแบงหนาที่กันทํากิจกรรมในใบงานที่ 22 – 24 และบันทึกหนาที่ที่แตละ
คนไดรับมอบหมายในใบงานที่ผูสอนแจกให พรอมทําหนาที่ตามที่รับมอบหมายอยางเต็มที่ และ
สมาชิกตองชวยเหลือและแบงปนความรูซึ่งกันและกันเพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ภายใตการดูแลอยางใกลชิดของผูสอนซึ่งคอยอํานวยความสะดวกในการใหขอมูลและ
แนะนําผูเรียนทุกกลุมใหดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน สมาชิกแตละคนในกลุมปรับเปลี่ยนแนวคิดของ
ตนเองที่ยังไมลงตัว โดยใชกระบวนการกลุม รวมกันศึกษาขอมูล หาความรูจากสื่อการเรียนการสอน
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ที่มี และแบงปนความรูซึ่งกันและกัน รวมกันเสนอแนวคิดของตนเองในการศึกษาและทําความ
เขาใจกับใบงานเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน ที่ได
รับมา รวมกันอภิปรายหรือสาธิตใหสมาชิกรับทราบ แลวพิจารณาความแตกตางและความขัดแยง
ระหวางความคิดของตนเองกับสมาชิกคนอื่น นําขอมูลใหมที่ไดมาสังเคราะห สมาชิกในกลุม
รวมกันปรับแนวคิดใหถูกตองและหากมีขอสงสัยที่หาขอสรุปไมไดจึงขอขอแนะนําจากผูสอนที่คอย
สังเกตการณอยูใกลๆ จนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางกระจางแจงและสามารถสรุปเปนความคิด
รวบยอดของตัวเองได
3.2 ฝกทักษะเพื่อสรางความชํานาญ เมื่อสมาชิกแตละคนเขาใจเนื้อหาเรื่อง
อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน ที่ไดอภิปรายรวมกันและ
สามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดของตัวเองไดแลว ก็จะนําความคิดรวบยอดที่ไดพัฒนามาใชให
เกิดความชํานาญโดยการฝกทักษะในหนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือประกอบการเรียน
แบบทดสอบตางๆเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน ที่
กลุมไดคัดเลือกมาจากขั้นที่ 2 ทําแบบฝกทักษะใหเกิดทักษะ และความเขาใจอยางถองแท สามารถ
สรางความคิดรวบยอดเฉพาะตน
3.3 รวมกันแสดงความรู สมาชิกแตละคนสะทอนตนเองโดยเปรียบเทียบ
แนวคิดของตนในตนบทเรียนและทายบทเรียน จากการนําความรูที่สรางรวมทั้งกระบวนการเรียนรู
ที่ผูเรียนสรางดวยตนเองไปใชในการทําใบงานในเอกสารการเรียนรูที่ไดรับเรื่อง อัตราสวน สัดสวน
และรอยละ หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน ซึ่งเปนโจทยที่มีความซับซอน โดยรวมกับ
สมาชิกในกลุมแกปญหารวมกันดวยการเสนอแนวคิดวิธีแกปญหาตามที่ไดเรียนรูมา ดังนี้
3.3.1 ผูนําใหสมาชิกกลุมทุกคนรวมกันดูใบงานที่ 22 – 24 สมาชิกในกลุมที่
มีความสามารถทําใบงานรับมอบหมายทําใบงานคนละ 1 ใบงาน สมาชิกอีก 2 คนทีเ่ หลือแตละคน
เลือกทําใบงานกับเพื่อนที่ไดรับมอบหมายคนละ 1 ใบงาน จะมีสมาชิก 1 คนที่ไดมอบหมายทําใบ
งานเพียงคนเดียว
3.3.2 สมาชิกทุกคนทําใบงานที่ตนไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
ถามีสมาชิกในกลุมคนใดมีขอสงสัยก็จะถามเพื่อนในกลุมเดียวกันกอน สมาชิกที่สามารถอธิบายไดก็
จะอธิบายใหฟง แตถาไมมีสมาชิกในกลุมคนใดสามารถอธิบายใหเขาใจได ก็จะสอบถามสมาชิกตาง
กลุมที่สามารถอธิบายใหฟงได
3.3.3 ในขณะที่มีการสอบถามกันทั้งในกลุมเดียวกัน หรือตางกลุมกัน
ผูสอนและผูชวยสอนก็จะคอยสังเกตการณ และอาจชวยเหลือ ตอบขอสงสัยใหเปนระยะๆ ผูสอน
และผูชวยสอนจะไมทําการเฉลยทั้งขอ แตจะเสนอแนวทางหรือเทคนิคการคิดแกปญหาใหผูเรียนแต
ละกลุมสามารถคิดแกปญหาตอไปไดราบรื่นขึ้น
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3.3.4 เมื่อสมาชิกในกลุมทําใบงานเสร็จตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ผูนําก็
จะใหสมาชิกที่ทําใบงานแตละใบ อธิบายหลักคิดในการทําใบงานของตนใหสมาชิกในกลุมคนอื่น
ทุกคนเขาใจ และสามารถเปนตัวแทนกลุมไปอธิบายหนาชั้นเรียนไดทุกคน
ขั้นที่ 4 ขั้นรวมกันสรุปบทเรียน (40 นาที)
4.1 เมื่อหมดเวลาทําใบงาน ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอภิปรายผลงาน ซึ่งทั้ง 3 ใบ
งาน มีจํานวนขอรวมกัน 6 ขอ ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมทําใบงานกลุมละ 1 ขอ โดยใชวิธีการจับ
สลากเลือกกลุมที่จะทําใบงานแลวใหกลุมที่ไดรับเลือกสงตัวแทนกลุมละ 1 คนออกมาหนา
หองเรียน อธิบายแนวคิด หรือเทคนิคในการทําใบงานใหสําเร็จ ใชเวลากลุมละไมเกิน 5 นาทีตอ 1
ขอ กลุมใดที่ถูกเลือกแลวจะไมถูกเลือกซ้ําอีก โดยผูสอนเปนผูตรวจสอบและแกไขขอบกพรองให
ทันทีที่ผูเรียนแสดงวิธีคิดเสร็จ
4.2 ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผูเรียนยังไดขอมูลไมครบหรือในสวนที่
ผูเรียนไมเขาใจ
ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงความรูรายบุคคล (20 นาที)
ทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลดวยแบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง อัตราสวน
สัดสวนและรอยละ หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน ผูเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล
อยางเต็มความสามารถโดยไมมีการชวยเหลือกัน
หลังเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนแจกแบบฝกทักษะดวยตนเอง ฉบับที่ 29 – 32
5 สื่อการเรียนการสอน
5.1 แบบฝกคณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 8
5.2 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ หัวขอ การแกโจทย
ปญหาโดยใชสัดสวน
5.3 ใบงานที่ 22 – 24
5.4 CD–ROM การสอนคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
5.5 แบบเรียนและคูมือประกอบการเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ สําหรับ
คนควาดวยตนเอง
5.6 แบบฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ฉบับที่ 29 – 32
5.7 แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ ฉบับที่ 8
5.8 แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
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6. การประเมินผลรายกลุมและรายบุคคล
การประเมินผลรายกลุม
การประเมินผลรายบุคคล
1. การทําใบงาน
1. การทําคณิตคิดเร็ว
2. พฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม 2. การทําแบบทดสอบหลังเรียน
7. สรุปผลและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2. แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบหลังเรียน
5. แบบฝกทักษะดวยตนเอง
6. แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
7. แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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เครื่องมือชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
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ชื่อ ............................... นามสกุล ...............................................คะแนนทีไ่ ด ....... + ....... คะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

คะแนนเต็ม 40 คะแนน

คําชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้มี 2 ตอน จํานวน 5 หนา
1. ตอนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน ใหนกั ศึกษา
กากบาท เลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ
2. ตอนที่ 2 เปนแบบแสดงวิธีทํา จํานวน 4 ขอ ขอละ 5 คะแนน ใหนกั ศึกษา แสดง
วิธกี ารวิเคราะหและวิธกี ารคํานวณโจทยปญหาใหละเอียดและถูกตองชัดเจน
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1.
1.
2.
3.
4.

ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคาของ 468.01259
เลข 1 อยูในหลักสวนสิบ
เลข 9 มีคาประจําหลักเทากับ 0.00009
เลข 2 มีคาประจําหลักเทากับ 0.001
เลข 5 มีคาเทากับ เศษหาสวนพัน

2. จงหาคาของ (12.045 + 5.74) – (4.92 + 11.003)
1. 1.846
2. 1.862
3. 18.467

4. 18.647

3. จงหาคาของ (1.44 ÷ 1.2) × (–2.1)
1. 0.252
2. –0.252

4. –2.52

1 2
2 3
4. จงหาคาของ  ×  +  ÷ 
 4 3   5 10 
1
3
2.
1.
2
2

 2 3 5 4
5. จงหาคาของ  ×  +  −
 3 4  6  12
1
1. 1
2.
3

3. 2.52

5
3

4.

4
6

3. 2

4.

2
5

3.
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6. ขอใดเปนการเรียงทศนิยมจากมากไปหานอย
1. 0.7753, 0.7735, 0.7700, 0.7573

2. 0.7753, 0.7573, 0.7700, 0.7735

3. 0.7735, 0.7753, 0.7700, 0.7573

4. 0.7573, 0.7700, 0.7735, 0.7735

1
5
ของเงินที่ฉันมีอยู และแบงใหลูกคนเล็กเปน
3
8
ของจํานวนเงินทีใ่ หลูกคนโต อยากทราบวาฉันเหลือเงินเทาไร
1. 50 บาท
2. 250 บาท
3. 550 บาท
4. 650 บาท

7. ฉันมีเงินอยู 1,200 บาท แบงใหลูกคนโตไป

2
3
1
ของเงินของนิด นิดมีเงินเปน ของเงินของนุช ถานุชมีเงินเปน ของ
5
4
2
เงิน 2400 บาท นัทมีเงินกี่บาท

8. นัทมีเงินเปน

1. 222 บาท

2. 270 บาท

3. 310 บาท

4. 360 บาท

9. ทีด่ นิ แปลงหนึง่ กวาง 8.75 เมตร ยาว 12.24 เมตร ถาสมชายตองการขายที่ดินแปลงนี้ในราคา
ตารางเมตรละ 4,560 บาท อยากทราบวาสมชายจะตองขายที่ดินแปลงนี้ในราคาเทาใด
1. 488,376 บาท

2. 588,376 บาท

3. 488,956 บาท

4. 588,673 บาท

10. ถานายแดงมีเงินอยู 120.50 บาท และตองการซื้อดินสอราคาโหลละ 30.75 บาท จะซื้อดินสอ
ชนิดนีไ้ ดมากที่สุดกี่โหล และจะเหลือเงินกี่บาท
1. 3 โหล เหลือเงิน 28.75 บาท

2. 3 โหล เหลือเงิน 28.25 บาท

3. 3 โหล เหลือเงิน 27.25 บาท

4. 4 โหล เหลือเงิน 2.5 บาท

11. 425 % สามารถเขียนเปนรูปทศนิยมไดเทากับขอใดตอไปนี้
1. 0.425

2. 4.25

3. 42.5

12. ขอใดตอไปนี้เปนอัตราสวนที่เทากัน
1. 0.5 : 10 และ 1 : 2
3. 1 : 0.2 และ 10 : 200

2. 0.01 : 1 และ 1 : 10
4. 0.05 : 0.1 และ 1 : 2

4. 425
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13. 300% ของ 90 มีคาเทากับเทาไร
1. 260
14. ถา
1. 18

2. 270
8ก
แลว ก มีคาเทาไร
=
27 81
2. 21

3. 280

4. 290

3. 24

4. 32

15. อัตราสวนของจํานวนมังคุดตอจํานวนเงาะเปน 3 : 5 ถามังคุดมี 18 ผล จะมีเงาะกี่ผล
1. 20

2. 25

3. 30

4. 35

16. อัตราสวนเงินของสมบูรณกับสมศรีเปน 3 : 5 และอัตราสวนเงินของสมศรีกับสมรเปน 2 : 1
ถาสมบูรณมีเงิน 900 บาท แลวสมรจะมีเงินกี่บาท
1. 300

2. 450

3. 600

4. 750

17. ถา m % ของ 350 มีคาเทากับ 105 แลว จงหาคาของ m
1. 25

2. 30

3. 35

4. 40

18. พอคาติดปายราคาสินคาหนารานไวสูงกวาตนทุน 20 % และประกาศลดราคาสินคา 15 % จาก
ราคาปาย ตองการทราบวาถาพอคาขายสินคานี้ไปจะไดกาํ ไรหรือขาดทุนกีเ่ ปอรเซ็นต
1. กําไร 2%

2. ขาดทุน 2%

3. กําไร 5%

4. ขาดทุน 5%

19. ครูสมบูรณซื้อโทรศัพทมือถือมาราคา 4,500 บาท ถาเขาตองการขายโทรศัพทมือถือใหไดกําไร
7% ของราคาโทรศัพทมือถือที่ซื้อมา จงหาวาครูสมบูรณตอ งขายโทรศัพทมือถือราคาเทาไร
1. 4,185 บาท

2. 4,750 บาท

3. 4,800 บาท

4. 4,815 บาท

20. จํานวนจํานวนหนึ่งเมื่อเพิ่มขึ้น 7% จะมีคาตางจากเมื่อลดลง 5% อยู 216 จํานวนนัน้ คือเทาใด
1. 360

2. 1,200

3. 1,800

4. 1,500
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

338
ตอนที่ 2 ใหนกั ศึกษาแสดงวิธกี ารวิเคราะหและวิธกี ารคํานวณโจทยปญหาใหละเอียดและถูกตอง
ชัดเจน
1
9
ของเงินที่มีอยู ครั้งที่สองใชเงินไปอีก ของเงินที่เหลือ
3
14
จากที่ใชไปครัง้ แรก ตองการทราบวากาญจนจะเหลือเงินคิดเปนกี่เทาของเงินที่มีอยูเดิม

1. กาญจนใชเงินไปครั้งแรกคิดเปน

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ลวดเสนหนึง่ ยาว 6.54 เมตร ตองการตัดลวดเสนนี้ออกเปนทอน ๆ ยาวทอนละ 0.52 เมตร จะ
สามารถตัดลวดไดทง้ั หมดกีท่ อนและเหลือเศษยาวกี่เมตร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. กําหนดใหอตั ราสวนของจํานวนหนังสือตอจํานวนสมุดตอจํานวนดินสอเปน 3 : 2 : 4
ถามีสมุดจํานวน 18 เลม จะมีหนังสือจํานวนกี่เลม และดินสอจํานวนกี่ดาม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. สมศักดิ์ขายโทรทัศนเครื่องหนึ่งไปในราคา 12,000 บาท ไดกําไร 20 % ถาเขาตองการขายใหได
กําไร 25% เขาจะตองตั้งราคาขายกี่บาท
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอใหนักศึกษาทุกทานโชคดี

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

340

เครื่องมือชุดที่ 2
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว
ฉบับที่ 1

การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็มบวก

ฉบับที่ 2

การหา ค.ร.น.

ฉบับที่ 3

การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม

ฉบับที่ 4

การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม

ฉบับที่ 5

การ คูณ การหารเศษสวน

ฉบับที่ 6

การแกสมการเบื้องตน

ฉบับที่ 7

การแกสมการเบื้องตน

ฉบับที่ 8

การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 1
เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็มบวก
ใชเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (หามใชเครื่องคํานวณ)
จงเติมคําตอบที่ถูกตองลงในชองวาง (ขอละ 1 คะแนน)
1. 8 + 2

= ...................

11. 12 × 4

=

...................

2. 1 + 9 – 3

= ...................

12. 9 × 11

=

...................

3. 4 + 6 – 0

= ...................

13. 144 ÷ 8

=

...................

4. 5 – 3 + 7

= ...................

14. 512 ÷ 4

=

...................

5. 5 + 5 – 6 + 4

= ...................

15. 2 × 3 × 4

=

...................

6. 38 + 32 – 43

= ...................

16. (1 + 2) × 4

=

...................

7. 23 – 11 +19

= ...................

17. (11 – 5) ÷ 1

=

...................

8. 24 + 26 – 35

= ...................

18. (21 + 22) × 0

=

...................

9. 46 – 43 + 47

= ...................

19. (36 – 27) × (38 – 35)

=

...................

10. 45 – 25 + 25 – 16

= ...................

20. (12 + 9) ÷ 7

=

...................

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 2
เรื่อง การหา ค.ร.น.
ใชเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (หามใชเครื่องคํานวณ)
จงหา ค.ร.น. ของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
จํานวน

ค.ร.น.

1. 2 , 4

………………..

2. 3 , 12

………………..

3. 5 , 15

………………..

4. 4 , 24

………………..

5. 4 , 6

………………..

6. 6 , 8

………………..

7. 10 , 15

………………..

8. 2 , 4 , 8

………………..

9. 4 , 6 , 12

………………..

10. 3 , 4 , 8

………………..
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 3
เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม
ใชเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (หามใชเครื่องคํานวณ)
จงเติมคําตอบที่ถูกตองลงในชองวาง (ขอละ 1 คะแนน)
= ................... 11. 22 × (– 1)
1. –4 + 5 – 3

=

...................

2. –3 + 19 – 15

=

...................

12. (– 13) × 0

=

...................

3. 16 + 11 – 13

=

...................

13. 160 ÷ 8

=

...................

4. 21 – 14 + 7

=

...................

14. 2 × (– 14) ÷ 4

=

...................

5. 32 – 28 + 14

=

...................

15. 5 × 23

=

...................

6. 28 + 32 – 45

=

...................

16. (12 – 8) ÷ 4

=

...................

7. 13 – 11 + 14

=

...................

17. (46 – 39) × 5

=

...................

8. 12 × 8

=

...................

18. (24 + 12) ÷ (–12)

=

...................

9. 108 ÷ 12

=

...................

19. (16 – 9) × (330 – 430)

=

...................

10. 12 × (– 11)

=

...................

20. (56 + 144) ÷ 20

=

...................

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 4
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม
ใชเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (หามใชเครื่องคํานวณ)
จงเติมคําตอบที่ถูกตองลงในชองวาง (ขอละ 1 คะแนน)
5 1
1.
=
................... 2. 0.5 + 2.1
+
7 7
2 1
3.
=
................... 4. 7.6 + 3.7
+
15 5
1 5
5. 1 −
=
................... 6. 0.13 – 1.01
8 8
1 1
7. 2 − 1
=
................... 8. 3.44 – 2.04
2 4
2
9. 18 ×
=
................... 10. 2.45 – 1.42
9
1 9
11. ×
=
................... 12. 0.6 × 0.1
9 10
14 3
13. ×
=
................... 14. 0.12 × (–0.6)
15 7
4 2
15. ÷
=
................... 16. 0.2 × 0.07
9 3
5 25
17. ÷
=
................... 18. 0.9 ÷ 0.3
18 9
6 18
19. ÷
=
................... 20. 3.9 ÷ (– 1.3)
13 26

=

...................

=

...................

=

...................

=

...................

=

...................

=

...................

=

...................

=

...................

=

...................

=

...................

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 5
เรื่อง การ คูณ การหารเศษสวน
ใชเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (หามใชเครื่องคํานวณ)
จงเติมคําตอบที่ถูกตองลงในชองวาง (ขอละ 2 คะแนน)
1.

3
× 28
4

= ……..…..

6.

3
÷3
5

= ……..…..

2.

2 21
×
7 22

= ……..…..

7.

9 3
÷
10 5

= ……..…..

3.

5  12 
× − 
9  25 

= ……..…..

8.

12  3 
÷ − 
25  5 

= ……..…..

2 1
4. 2 × 3
3 2

= ……..…..

9.

6 8
÷
13 26

= ……..…..

1
4
5.  −5  × 4
 4 7

= ……..…..

1
5
10.  −3  ÷ 1
 3 9

= ……..…..

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

346
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 6
เรื่อง การแกสมการเบื้องตน
ใชเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (หามใชเครื่องคํานวณ)
จงแกสมการตอไปนี้

(ขอละ 2 คะแนน)

1. ถา a + 6 = 23

แลว a = ..................

2. ถา a – 4 = 9

แลว a = ..................

3. ถา 6a = 18

แลว a = ..................

4. ถา 3a – 5 = 22

แลว a = ..................

5. ถา

x
= –6
5

แลว x = ..................

6. ถา

4x
= 16
5

แลว x = ..................

7. ถา

100
1
x =
3
9

แลว x = ..................

8. ถา

x
5
=
144
12

แลว x = ..................

9. ถา

8
x
=
5
2500

แลว x = ..................

10. ถา

1600
8
=
x
3

แลว x = ..................

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 7
เรื่อง การแกสมการเบื้องตน
ใชเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (หามใชเครื่องคํานวณ)
จงแกสมการตอไปนี้

(ขอละ 2 คะแนน)

1. ถา a + 5 = –3

แลว a = ..................

2. ถา 2a – 3 = 9

แลว a = ..................

3. ถา –8a = 24

แลว a = ..................

4. ถา 5a + 12 = 22

แลว a = ..................

5. ถา

x
= 7
160

แลว x = ..................

6. ถา

3
x
=
5
230

แลว x = ..................

7. ถา

5x
1000
=
9
3

แลว x = ..................

8. ถา

x
4
=
243
9

แลว x = ..................

9. ถา

8
x
=
15
3000

แลว x = ..................

10. ถา

400
8
=
x
5

แลว x = ..................

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

348
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................
แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ฉบับที่ 8
เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเลขจํานวนเต็ม
ใชเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (หามใชเครื่องคํานวณ)
จงเติมคําตอบที่ถูกตองลงในชองวาง (ขอละ 1 คะแนน)
1. 24 + 7 – 23

=

................... 11. 222 × (– 4)

=

...................

2. 23 + 19 – 35

=

................... 12. (– 123) × 10

=

...................

3. 32 + 11 – 43

=

................... 13. 350 ÷ 7

=

...................

4. 25 – 19 + 17

=

................... 14. (2 + 14) ÷ 4

=

...................

5. 132 – 128 – 44 =

................... 15. 5 × 13

=

...................

6. 1 + 2 + 3 + 4

=

................... 16. (22 – 18) ÷ 2

=

...................

7. 53 – 78 + 10

=

................... 17. (17 – 9) × 5

=

...................

8. 1 × 2 × 3 × 4

=

................... 18. (12 – 14) ÷ 2

=

...................

9. 12 ÷ 12

=

................... 19. (13 – 10) × (40 – 30) =

...................

10. 6 × 4 ÷ 12

=

................... 20. (46 + 44) ÷ 30

...................

=

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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เครื่องมือชุดที่ 3
ใบงาน
ใบงานที่ 1 – 3

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 1

ใบงานที่ 4 – 6

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 2

ใบงานที่ 7 – 9

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 3

ใบงานที่ 10 – 12

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 4

ใบงานที่ 13 – 15

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 5

ใบงานที่ 16 – 18

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 6

ใบงานที่ 19 – 21

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 7

ใบงานที่ 22 – 24

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 8
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ใบงานที่ 1 - 3
เรื่อง
เศษสวนและทศนิยม
หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม
คําชี้แจง
1. กรุณากรอกชื่อกลุม ชื่อสมาชิกในกลุม และหนาที่ในกลุมที่ไดรับมอบหมาย
2. สมาชิกในกลุมแตละคนตองปฏิบัติตามหนาที่ของตนอยางเครงครัดและเต็มความสามารถ
3. กอนทําใบงานกรุณาอานเอกสารประกอบการสอนตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวใหเขาใจ
4. มีเวลาในการทําใบงานทั้งหมด 90 นาที
5. ใหนักศึกษาตอบคําถามลงในใบงาน
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ชื่อกลุม ………………………………………………………….

สมาชิกลําดับที่ 1 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูตรวจสอบและจดบันทึก
สมาชิกลําดับที่ 2 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูติดตามการทํางาน
สมาชิกลําดับที่ 3 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูสนับสนุน
สมาชิกลําดับที่ 4 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรายงาน
สมาชิกลําดับที่ 5 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรักษากติกาของกลุม
คะแนนที่ได ..................... คะแนน
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ใบงานที่ 1
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและ
ทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถทราบความหมายและการเขียนเศษสวนและทศนิยม
1. จงอานเศษสวนและทศนิยมดังตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
1.1.

7
13

อานวา ………………………………………….

1.2.

3
11

อานวา ………………………………………….

1.3. 2

1
13

อานวา ………………………………………….

16
35

อานวา ………………………………………….

6
7

อานวา ………………………………………….

1.4. −

1.5. −3
1.6. 0.7

อานวา ………………………………………….

1.7. 9.5034

อานวา ………………………………………….

1.8. 0.07908

อานวา ………………………………………….

1.9. –749.984

อานวา ………………………………………….

1.10. –500.0563

อานวา ………………………………………….
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2. จงบอกคาประจําหลักและคาของทศนิยมตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 59.028

เลข 2 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………

2.2. 0.00097

ดังนัน้ เลข 2 มีคาเทากับ ………………
เลข 9 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………

2.3. 174.2459

ดังนัน้ เลข 9 มีคาเทากับ ………………
เลข 1 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………

ดังนัน้ เลข 1 มีคาเทากับ ………………
2.4. 3987.0001 เลข 9 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
2.5. 0.709083

ดังนัน้ เลข 9 มีคาเทากับ ………………
เลข 3 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………

2.6. 80.723

ดังนัน้ เลข 3 มีคาเทากับ ………………
เลข 8 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 3 มีคาเทากับ ……………

2.7. 207.9453

เลข 0 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 3 มีคาเทากับ ……………

2.8. 5800.71

เลข 5 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 7 มีคาเทากับ ……………

2.9. 5.342108

เลข 4 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 8 มีคาเทากับ ……………

2.10. 259.05604 เลข 2 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 6 มีคาเทากับ ……………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 2
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและทศนิยม
การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยมได
1. จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < หรือ = แลวทําใหประโยคเปนจริง (ขอละ 0.5 คะแนน)
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.
1.9.

1
3
4
5
10
9
4
13

2
3
3
…………
4
11
…………
8
16
…………
52
9
5
− ………… −
17
9

…………

1.2.
1.4.

5
9
0
7

2
3
0
…………
3

…………

2
5
………… 5
9
9
7
31
1.8. 3 …………
8
8
2
22
1.10. −3 ………… −
6
3
1.6.

5

2. จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < หรือ = แลวทําใหประโยคเปนจริง (ขอละ 0.5 คะแนน)
2.1.

2. 248 ………… 2.284

2.2. 8.0655 ………… 8.0672

2.3. 0.0165 ………… 0.01650

2.4.

2.5. 34.748 .………… 46.738

2.6. 23.93 ………… –23.930

2.7. –9.86 ………… –9.68

2.8.

2.9.

2.10.

0

………… –0.786

0 ………… 3.6856

–0.3560 ………… –0.3460
–4.26 ………… 0
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3. จงเรียงลําดับเศษสวนและทศนิยมตอไปนี้จากคานอยไปมาก (ขอละ 2 คะแนน)
3.1.

3 5 7
, ,
5 8 9

……………………………………………………………………………………
3 5
1 3
3.2. – , – , – , –
4 7
2 5
……………………………………………………………………………………
2
3
1
5
3.3. – 12 , – 12 , – 13 , – 12
3
5
6
7
……………………………………………………………………………………
3.4. 3.6215 , 3.6125 , 3.5126 , 3.5621
……………………………………………………………………………………
3.5. –5.78734 , –4.87354 , –4.77834 , –5.54784 , –4.83774
……………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 3
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและทศนิยม
การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถยกตัวอยางการนําเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษสวนหรือ
ทศนิยมไปใชในชีวิตประจําวันได
จงยกตัวอยางการนําประโยชนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษสวนหรือทศนิยมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มา 2 ตัวอยาง โดยเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษสวน 1 ตัวอยาง และเปน
เนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทศนิยม 1 ตัวอยาง โดยแสดงเนื้อหาและรายละเอียดการเปรียบเทียบ
ใหชัดเจน (ขอละ 10 คะแนน)
1. …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

356

ใบงานที่ 4 - 6
เรื่อง
เศษสวนและทศนิยม
หัวขอ การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน
คําชี้แจง
1. กรุณากรอกชื่อกลุม ชื่อสมาชิกในกลุม และหนาที่ในกลุมที่ไดรับมอบหมาย
2. สมาชิกในกลุมแตละคนตองปฏิบัติตามหนาที่ของตนอยางเครงครัดและเต็มความสามารถ
3. กอนทําใบงานกรุณาอานเอกสารประกอบการสอนตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวใหเขาใจ
4. มีเวลาในการทําใบงานทั้งหมด 90 นาที
5. ใหนักศึกษาตอบคําถามลงในใบงาน

ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ชื่อกลุม ………………………………………………………….
สมาชิกลําดับที่ 1 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูตรวจสอบและจดบันทึก
สมาชิกลําดับที่ 2 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูติดตามการทํางาน
สมาชิกลําดับที่ 3 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูสนับสนุน
สมาชิกลําดับที่ 4 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรายงาน
สมาชิกลําดับที่ 5 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรักษากติกาของกลุม

คะแนนที่ได ..................... คะแนน

357

ใบงานที่ 4
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

หัวขอ การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถบวก ลบ เศษสวนได
1. จงหาผลลัพธของการบวก ลบเศษสวนตอไปนี้ โดยตอบเปนเศษสวนอยางต่ํา (ขอละ 2 คะแนน)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

3 1
+
4 4
3 4
+
5 15

1 1
1 +2
3 9
17 11
−
6 9

4 3
−
5 7
3 2
7 −3
10 5

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..

=

…………………..…

=

…………………..
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2. จงหาผลลัพธของการบวก ลบเศษสวนตอไปนี้ โดยตอบเปนเศษสวนอยางต่ํา (ขอละ 4 คะแนน)
2.1.

2.2.

 5 + 3 − 3 + 1 


 
 6 8   4 12 

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

1 4 + 3  − 5 + 3  =

 

 7 8   56 14 

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…

=

…………………………………………..…
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 5
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถ คูณ หาร เศษสวนได
1. จงหาผลลัพธของการคูณ หารเศษสวนตอไปนี้โดยตอบเปนเศษสวนอยางต่ํา (ขอละ 2 คะแนน)
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

7 8
×
4 14

=

…………………..…

=

………………….

18 10
×
15 9

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

5 3
÷
12 2

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

77 154
÷
3 9

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

=

…………………..…

45 2
×
4 15

4 1
÷
5 5
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2. จงหาผลลัพธของการคูณ หารเศษสวนตอไปนี้โดยตอบเปนเศษสวนอยางต่ํา (ขอละ 4 คะแนน)
2.1.

2.2.

 20 × 27  ÷  8 × 45 

 

 9 5   15 4 

 21 ÷ 7  ×  26 ÷ 39 

 

 5 15   25 10 

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

361

ใบงานที่ 6
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถ บวก ลบ คูณ หาร เศษสวนได
จงหาผลลัพธของการคูณ หารเศษสวนตอไปนี้โดยตอบเปนเศษสวนอยางต่ํา (ขอละ 4 คะแนน)

2 5 6
1.  +  ×
 3 3  14

7 5
1 1
2.  −  ÷  + 
4 6 4 2

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….
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4 2
3 1
3.  2 +  ×  1 − 
 5 3  5 3

= …………………..…………………….
= …………………..…………………….
= …………………..…………………….
= …………………..…………………….
= …………………..…………………….

4 3
1 3
4.  1 ÷  ×  1 − 
 5 4  2 4

= …………………..…………………….
= …………………..…………………….
= …………………..…………………….
= …………………..…………………….
= …………………..…………………….

3 2
3 2
5.  1 + 2  ×  2 − 1  =
 5 3  4 3
=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

=

…………………..…………………….

…………………..…………………….

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 7 - 9
เรื่อง
เศษสวนและทศนิยม
หัวขอ การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
คําชี้แจง
1. กรุณากรอกชื่อกลุม ชื่อสมาชิกในกลุม และหนาที่ในกลุมทีไ่ ดรบั มอบหมาย
2. สมาชิกในกลุมแตละคนตองปฏิบตั ิตามหนาทีข่ องตนอยางเครงครัดและเต็มความสามารถ
3. กอนทําใบงานกรุณาอานเอกสารประกอบการสอนตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวใหเขาใจ
4. มีเวลาในการทําใบงานทัง้ หมด 90 นาที
5. ใหนักศึกษาตอบคําถามลงในใบงาน

ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ชื่อกลุม ………………………………………………………….
สมาชิกลําดับที่ 1 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูตรวจสอบและจดบันทึก
สมาชิกลําดับที่ 2 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูติดตามการทํางาน
สมาชิกลําดับที่ 3 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูสนับสนุน
สมาชิกลําดับที่ 4 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรายงาน
สมาชิกลําดับที่ 5 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรักษากติกาของกลุม

คะแนนที่ได ..................... คะแนน
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ใบงานที่ 7
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถบวก ลบ ทศนิยมได
1. จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
1.

0.5 + 2.1

=

………………………

2.

8.3 – 4.5

=

………………………

3.

7.64 + 3.76

=

………………………

4.

5632.86 + 167.57

=

………………………

5.

98.465 + (–68.323)

=

………………………

6.

(–46.847) + (–5.245)

=

………………………

7.

38.2 + 57.3 – 76.6

=

………………………

8.

(–4.28) + 7.27 + (–1.417)

=

………………………

9.

4.1363 + (–1.5304) + 9.345

=

………………………

10. 29.603 + (–18.17) + 7.1548

=

………………………

2. จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
1.

(25.13 + 17.01) – (34.23 – 12.1)

=

………………………

2.

(2.78 + 15.21) – (3.45 + 8.39)

=

………………………

3.

(34.47 – 36.04) + (8.14 – 4.49)

=

………………………

4.

(42.45 – 61.42) + (28.54 – 15.75)

=

………………………

5.

(32.86 – 67.57) + (35.67 – 11.72)

=

………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 8
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถคูณ หาร ทศนิยมได
จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้โดยแสดงวิธีทําอยางละเอียด (ขอละ 5 คะแนน)
1. 4.79 × 8.5

2. 13.05 × (–0.568)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

3.

23.4564 ÷ 1.2

4.

153.9868 ÷ (–0.632)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 9
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถบวก ลบ คูณ หารทศนิยมได
จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้โดยแสดงวิธีทําอยางละเอียด (ขอละ 5 คะแนน)
1. (3.105 × 7.5) + (5.92 × 8.53)
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
2. {(33.421 + 150.39) – (58.70 + 102.004)} ÷ 13
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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3. {(– 7.326) ÷ 0.006} × {(– 8.216) ÷ 0.026}
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

4. {– 4.58 + (–6.431)} × (21.08 – 15.34)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 10 - 12
เรื่อง
เศษสวนและทศนิยม
หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม
คําชี้แจง
1. กรุณากรอกชื่อกลุม ชื่อสมาชิกในกลุม และหนาที่ในกลุมทีไ่ ดรบั มอบหมาย
2. สมาชิกในกลุมแตละคนตองปฏิบตั ิตามหนาทีข่ องตนอยางเครงครัดและเต็มความสามารถ
3. กอนทําใบงานกรุณาอานเอกสารประกอบการสอนตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวใหเขาใจ
4. มีเวลาในการทําใบงานทัง้ หมด 90 นาที
5. ใหนักศึกษาตอบคําถามลงในใบงาน

ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ชื่อกลุม ………………………………………………………….
สมาชิกลําดับที่ 1 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูตรวจสอบและจดบันทึก
สมาชิกลําดับที่ 2 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูติดตามการทํางาน
สมาชิกลําดับที่ 3 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูสนับสนุน
สมาชิกลําดับที่ 4 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรายงาน
สมาชิกลําดับที่ 5 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรักษากติกาของกลุม

คะแนนที่ได ..................... คะแนน
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ใบงานที่ 10
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนได
จงแสดงวิธีทําการแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนอยางละเอียด
(ขอละ 5 คะแนน)
1. ผาไมหนึง่ ยาว 80 เมตร ขายราคาเมตรละ 124 บาท ถาแมคาขายผาไปจํานวนหนึง่ แลวเหลือ
1
ผายาว 67 เมตร ตองการทราบวาแมคาขายผาไปทั้งหมดจะไดเงินทั้งสิ้นกี่บาท
4
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
9
2
2. ผลลบของ 6 กับ 4 มีคานอยกวา 8 อยูเทาไร
10
5
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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5
ของจํานวน
8
นักศึกษาทั้งหมด ตองการทราบวาโรงเรียนนี้มีนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงอยางละกี่คน

3. โรงเรียนแหงหนึ่งมีนกั ศึกษาทั้งสิ้น 3576 คน เปนนักศึกษาชายคิดเปน

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

1
5
ของเงินที่มีอยู ครั้งที่สองใชเงินไปอีก ของเงินที่เหลือ
5
8
หลังจากที่ใชไปครั้งแรก สมบูรณยังเหลือเงินคิดเปนกี่เทาของเงินทั้งหมด

4. สมบูรณใชเงินไปครั้งแรก

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 11
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับทศนิยมได
จงแสดงวิธีทําการแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับทศนิยมอยางละเอียด (ขอละ 5 คะแนน)
1. เหล็กทอนหนึง่ ยาว 6.54 เมตร ตองการแบงเปน 6 ทอนเทาๆ กัน จะแบงเหล็กไดยาวทอน
ละเทาไร และถาเหล็กราคาเมตรละ 324 บาท แลวเหล็กแตละทอนจะขายไดในราคาทอนละเทาไร
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

2. หองๆ หนึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 5.40 เมตร ยาว 8.40 เมตร ตองการปูกระเบือ้ งรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 30 เซนติเมตร จะตองใชกระเบื้องอยางนอยที่สุดกี่แผน
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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3. ลวดเสนหนึง่ ยาว 3.76 เมตร ตองการตัดออกเปนทอน ๆ ยาวทอนละ 0.34 เมตร จะตัดลวด
ทั้งหมดกี่ทอนและเหลือเศษเทาไร
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

4. นายมารวยซื้อเงินมารก 500 มารก ในราคา 1 มารกตอ 11.8475 บาท และขายในวัน
เดียวกันในราคา 1 มารกตอ 11.945 บาท จงหาวานายมารวยไดกําไรเทาไรในการซื้อขายครั้งนี้ (ตอบ
เปนทศนิยม 2 ตําแหนง)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 12
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยมได
จงแสดงวิธีทําการแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยมอยางละเอียด
(ขอละ 10 คะแนน)
1. แดงใชเงินที่เขามีอยูคิดเปนเศษสวนของเงินทัง้ หมด ดังนี้
1
1
จายคาเชาที่พัก
คาอาหาร
10
5
1
2
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
คารถประจําทาง
20
7
เมื่อจายเงินตามรายการดังกลาว แลวเขายังมีเงินเหลือ 1,020 บาท อยากทราบวา เดิมแดงมีเงิน
ทั้งหมดเทาไร
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
2. หนอยซื้อผามา 8.50 เมตร ในราคาเมตรละ 125.50 บาท และซื้อลูกไมติดเสื้ออีก 246 เมตร
ในราคาเมตรละ 18.25บาท ตองการทราบวาหนอยจะตองจายเงินทั้งสิ้นเทาไร
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 13 - 15
เรื่อง
อัตราสวน สัดสวน รอยละ
หัวขอ Êœñ“Ëï̂ æแสดงอัตรา อัตราสวน และûŒ
â ñœø®õæä ˆ‹“ä ®œÊŒ
æ
คําชี้แจง
1. กรุณากรอกชื่อกลุม ชื่อสมาชิกในกลุม และหนาที่ในกลุมทีไ่ ดรบั มอบหมาย
2. สมาชิกในกลุมแตละคนตองปฏิบตั ิตามหนาทีข่ องตนอยางเครงครัดและเต็มความสามารถ
3. กอนทําใบงานกรุณาอานเอกสารประกอบการสอนตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวใหเขาใจ
4. มีเวลาในการทําใบงานทัง้ หมด 90 นาที
5. ใหนักศึกษาตอบคําถามลงในใบงาน
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ชื่อกลุม ………………………………………………………….
สมาชิกลําดับที่ 1 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูตรวจสอบและจดบันทึก
สมาชิกลําดับที่ 2 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูติดตามการทํางาน
สมาชิกลําดับที่ 3 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูสนับสนุน
สมาชิกลําดับที่ 4 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรายงาน
สมาชิกลําดับที่ 5 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรักษากติกาของกลุม

คะแนนที่ได ..................... คะแนน
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ใบงานที่ 13
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การเขียนแสดงอัตรา อัตราสวน และ
อัตราส่ วนที่เท่ากัน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถอธิบายความหมายของอัตราสวนและสัดสวนได
1. จงเขียนอัตราสวนแทนขอความแตละขอตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
1.1. แผนดิสเก็ตโหลละ 120 บาท
1
1.2. คาจางตัดหญา 2 ชั่วโมง เปนเงิน 500 บาท
2
1.3. ใชสี 20 ลิตรตอพื้นที่ 160 ตารางเมตร

………………….

1.4. ไขเปดราคาโหลละ 42 บาท

………………….

1.5. นักศึกษา 6 คน ตอรายงาน 2 ชิ้น

………………….

1.6. นักศึกษา 30 คน ตอกลุมการเรียน 6 กลุม

………………….

2. จงเขียนอัตราและอัตราสวนแทนขอความตอไปนี้
2.1. ขอความ

………………….

………………….

(ขอละ 2 คะแนน)

นมขน 6 กระปอง ราคา 85 บาท

อัตรา

......................................................................................................

อัตราสวน ......................................................................................................
2.2. ขอความ ราคาไขไกโหลละ 90 บาท
อัตรา

......................................................................................................

อัตราสวน ......................................................................................................
2.3. ขอความ ปากกา 3 ดาม ราคา 50 บาท
อัตรา

......................................................................................................

อัตราสวน

......................................................................................................
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2.4. ขอความ

ครูประจํากลุม 3 คน ดูแลนักศึกษา กศน. 225 คน

อัตรา

......................................................................................................

อัตราสวน ......................................................................................................
2.5. ขอความ รถวิ่งดวยความเร็วชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร
อัตรา

......................................................................................................

อัตราสวน ......................................................................................................
2.6. ขอความ คาจางทํางานชั่วโมงละ 25 บาท
อัตรา

......................................................................................................

อัตราสวน ......................................................................................................
2.7. ขอความ สมุดราคากุรุสละ 1440 บาท
อัตรา
อัตราสวน

......................................................................................................
......................................................................................................
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 14
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การเขียนแสดงอัตรา อัตราสวน และ
อัตราส่ วนที่เท่ากัน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถหาอัตราส่ วนที่เท่ากับอัตราส่ วนที่กาํ หนดให้ได้
2. สามารถเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนได้
1. จงหาอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กําหนดใหมา 3 อัตราสวน (ขอละ 1 คะแนน)
1.1. 3

= ……… = ……… = ………

5
8
= ……… = ……… = ………
1.2.
3
1.3. 24 = ……… = ……… = ………
36

54
= ……… = ……… = ………
63
2. จงทําอัตราสวนตอไปนี้ใหเปนอัตราสวนอยางต่ํา (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 120 : 84
= …………….
2.2. 0.5 : 3
2.3. 1.2 : 4.8
= …………….
2.4. 3.6 : 6
2.5. 0.25 : 4
= …………….
2.6. 8 : 18
1.4.

= …………….
= …………….
= …………….

3 4
2
:
= …………….
2.8. : 1
= …………….
5 5
7
3. จงเขียนสัญลักษณ = หรือ ≠ ในชองวางที่กําหนดใหเพื่อใหประโยคเปนจริง (ขอละ 1 คะแนน)
3.1. 5 : 4 …….. 4 : 5
3.2. 3 : 5 …….. 2 : 3

2.7.

3.3. 7 : 8 …….. 1 : 1
3.5. 84 : 140 …….. 7 : 12
3.7.

3
39
……..
4
52

3.4. 11 : 12 …….. 6 : 5
1
25
3.6.
……..
2
50
16
18
3.8.
……..
20
24
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 15
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การเขียนแสดงอัตรา อัตราสวน และ
อัตราส่ วนที่เท่ากัน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถหาจํานวนที่แทนด้วยตัวแปรในสัดส่ วนที่กาํ หนดให้ได
จงหาจํานวนทีแ่ ทนตัวแปรในสัดสวนตอไปนี้ (ขอละ 5 คะแนน)
x
3
=
300
10
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
a
4000
3.
=
10
80000
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

1.

14
2100
=
5
y
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
9
3
4.
=
x+4
5
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

2.

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 16 - 18
เรื่อง
อัตราสวน สัดสวน รอยละ
หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตและการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ
คําชี้แจง
1. กรุณากรอกชื่อกลุม ชื่อสมาชิกในกลุม และหนาที่ในกลุมทีไ่ ดรบั มอบหมาย
2. สมาชิกในกลุมแตละคนตองปฏิบตั ิตามหนาทีข่ องตนอยางเครงครัดและเต็มความสามารถ
3. กอนทําใบงานกรุณาอานเอกสารประกอบการสอนตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวใหเขาใจ
4. มีเวลาในการทําใบงานทัง้ หมด 90 นาที
5. ใหนักศึกษาตอบคําถามลงในใบงาน

ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ชื่อกลุม ………………………………………………………….
สมาชิกลําดับที่ 1 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูตรวจสอบและจดบันทึก
สมาชิกลําดับที่ 2 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูติดตามการทํางาน
สมาชิกลําดับที่ 3 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูสนับสนุน
สมาชิกลําดับที่ 4 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรายงาน
สมาชิกลําดับที่ 5 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรักษากติกาของกลุม
คะแนนทีไ่ ด ..................... คะแนน

380

ใบงานที่ 16
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละ
และการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถอธิบายความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละได
2. สามารถแปลงอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
3. สามารถแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนได
1. จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
ตัวอยาง 25 % อานวา ยี่สิบหาเปอรเซ็นต หมายถึง 25 สวน ตอ 100 สวน
1.1. 21 % อานวา …………………………….… หมายถึง …………………….………
1.2. 800 % อานวา …………………………….… หมายถึง …………………….………
1.3.

2
% อานวา …………………………….… หมายถึง …………………….………
5

1.4. หองเรียนหองหนึ่งมีนักศึกษาชายอยู 45% มีความหมายวา
…………………….…………………………………………….………………………
1.5. นายนทีใชจายเงินเปนคาอาหาร 40% ของเงินเดือนทั้งหมด มีความหมายวา
…………………….…………………………………………….………………………
2. จงแปลงอัตราสวนตอไปนี้ใหอยูในรูปรอยละ (ขอละ 1 คะแนน)
1
= …………………….…………………….…………………….
2.1.
10
5
= …………………….…………………….…………………….
2.2.
8

381
29
= …………………….…………………….…………………….
50
0.5
= …………………….…………………….…………………….
2.4.
100
41
2.5.
= …………………….…………………….…………………….
75

2.3.

3. จงแปลงทศนิยมตอไปนี้ใหอยูในรูปรอยละ (ขอละ 1 คะแนน)
3.1. 0.1

= …………………….…………………….…………………….

3.2. 0.05 = …………………….…………………….…………………….
3.3. 1.2

= …………………….…………………….…………………….

3.4. 4.25 = …………………….…………………….…………………….
3.5. 10.34 = …………………….…………………….…………………….
4. จงแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนอยางต่ํา (ขอละ 1 คะแนน)
4.1. 24 %

= …………………….…………………….…………………….

4.2. 350 %

= …………………….…………………….…………………….

4.3. 1.5 %

= …………………….…………………….…………………….

4.4. รอยละ 3.5

= …………………….…………………….…………………….

4
5

= …………………….…………………….…………………….

4.5. รอยละ 1

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 17
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละ
และการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1.
2.

สามารถแปลงอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
สามารถแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนได

1. จงแปลงอัตราสวนตอไปนี้ใหอยูในรูปเปอรเซ็นต (ขอละ 1 คะแนน)
25
1.1.
= …………………….…………………….…………………….
100
1
= …………………….…………………….…………………….
1.2.
2
13
= …………………….…………………….…………………….
1.3.
25
7
= …………………….…………………….…………………….
1.4.
8
123
1.5.
= …………………….…………………….…………………….
25
2. จงแปลงทศนิยมตอไปนี้ใหอยูในรูปเปอรเซ็นต (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 0.25 = …………………….…………………….…………………….
2.2. 25.25 = …………………….…………………….…………………….
2.3. 1.5

= …………………….…………………….…………………….

2.4. 100.5 = …………………….…………………….…………………….
2.5. 5.0

= …………………….…………………….…………………….
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3. จงแปลงเปอรเซ็นตใหอยูในรูปอัตราสวนอยางต่ํา (ขอละ 1 คะแนน)
3.1. 34 % = …………………….…………………….……………………
3.2. 77 % = …………………….…………………….…………………….
3.3. 1000 % = …………………….…………………….…………………
3.4. 0.75 % = …………………….…………………….…………………….
1
3.5. 5 % = …………………….…………………….…………………….
5

4. จงแปลงเปอรเซ็นตใหอยูในรูปทศนิยม (ขอละ 1 คะแนน)
4.1. 49.7 % = …………………….…………………….…………………….
4.2. 4.25 %

= …………………….…………………….…………………….

4.3. 12.5 % = …………………….…………………….…………………….
4.4. 9.25 % = …………………….…………………….…………………….
4.5. 8.2 % = …………………….…………………….…………………….
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 18
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตและการ
คํานวณเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละได
1. จงหาคาของจํานวนในขอความตอไปนี้โดยใชสดั ส่ วน (ขอละ 2.5 คะแนน)
1.1. 50 % ของ 520
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
1.2. 18 % ของ 400
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………
1.3. 500 % ของ 3 % ของ 200
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
1.4. 20 % ของ 30 % ของ 750
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
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2. จงหาคําตอบของขอความตอไปนี้โดยใชสดั สวน (ขอละ 2.5 คะแนน)
2.1. 80 เปนกี่เปอรเซ็นตของ 200
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2.2. 128 เปนกี่เปอรเซ็นตของ 640
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2.3. 270 เปน 30 เปอรเซ็นตของจํานวนเทาใด
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2.4. 840 เปน 70 เปอรเซ็นตของจํานวนเทาใด
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 19 - 21
เรื่อง
อัตราสวน สัดสวน รอยละ
หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ
คําชี้แจง
1. กรุณากรอกชื่อกลุม ชื่อสมาชิกในกลุม และหนาที่ในกลุมทีไ่ ดรบั มอบหมาย
2. สมาชิกในกลุมแตละคนตองปฏิบตั ิตามหนาทีข่ องตนอยางเครงครัดและเต็มความสามารถ
3. กอนทําใบงานกรุณาอานเอกสารประกอบการสอนตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวใหเขาใจ
4. มีเวลาในการทําใบงานทัง้ หมด 90 นาที
5. ใหนักศึกษาตอบคําถามลงในใบงาน

ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ชื่อกลุม ………………………………………………………….
สมาชิกลําดับที่ 1 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูตรวจสอบและจดบันทึก
สมาชิกลําดับที่ 2 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูติดตามการทํางาน
สมาชิกลําดับที่ 3 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูสนับสนุน
สมาชิกลําดับที่ 4 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรายงาน
สมาชิกลําดับที่ 5 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรักษากติกาของกลุม
คะแนนทีไ่ ด ..................... คะแนน
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ใบงานที่ 19
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาอยางละเอียด
1. นายสมศักดิ์ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย 1,000,000 บาท โดยธนาคารพาณิชยคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากทบตนทุก 6 เดือนใหผูฝาก 3.0 % และคิดภาษีดอกเบี้ยในอัตรา 15 % จงหาวาเมื่อครบ 1 ป
นายสมศักดิ์จะไดรับเงินจากการฝากธนาคารรวมเปนเงินเทาใด (10 คะแนน)
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
ถาผูขายขายสินคาชนิดหนึง่ ในราคาชิ้นละ 5,000 บาท ผูขายจะไดกําไร 25 % แตถาผูขายตองการ
ขายใหไดกําไร 40% ผูขายจะตองปดราคาขายกี่บาท (10 คะแนน)
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 20
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาอยางละเอียด
1. ลินดาซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งราคา 450 บาท ตอมาขายใหวันเพ็ญไดกําไร 10% แลววันเพ็ญขายเสื้อตัว
นี้ตอใหมาลีโดยไดกําไร 15%ของราคาที่ซื้อมาจากลินดา ถาลินดาขายเสื้อใหมาลีในราคาเทากับราคา
ที่มาลีซื้อมาจากวันเพ็ญ ลินดาจะไดกําไรกี่เปอรเซ็นต
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

(10 คะแนน)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

2. สมบูรณขายวิทยุไป 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท เครื่องหนึ่งขายไดกําไร 25% และอีก
เครื่องหนึง่ ขายขาดทุน 25% อยากทราบวาเขาไดกําไรหรือขาดทุนเทาไร (5 คะแนน)
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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3. ดวงดีขายที่ดินแปลงหนึ่งในราคาต่ํากวาที่ซื้อมา 80,000 บาท ทําใหขาดทุน 1.6% ดวงจะตอง
ขายที่ดินแปลงนี้ในราคาเทาไร จึงจะทําใหไดกําไร 12% (5 คะแนน)
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 21
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาอยางละเอียด
1. ซื้อสมโอมา 7 ผล ราคา 280 บาท แบงขายไปครั้งแรก 3 ผล ราคา 140 บาท ที่เหลือขายไป 2 ผล
ตอ 100 บาท อยากทราบวาจะไดกําไรกี่เปอรเซ็นต (5 คะแนน)
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

2. ในการสอบสัมภาษณเขาทํางานในบริษัทแหงหนึ่งมีผูเขาสัมภาษณ 500 คน ถามีผูสอบได 32
คน จะมีผูที่สอบไมไดคิดเปนรอยละเทาไร (5 คะแนน)
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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3. หางสรรพสินคาแหงหนึ่งลดราคาสินคาทุกแผนกลง 10% ทําใหเงิน 180 บาท ซื้อขนมได
เพิ่มขึ้นอีก 12 ชิ้น จงหาวาเมื่อลดราคาแลวขนมราคารอยละเทาไร (10 คะแนน)
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 22 - 24
เรื่อง
อัตราสวน สัดสวน รอยละ
หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
คําชี้แจง
1. กรุณากรอกชื่อกลุม ชื่อสมาชิกในกลุม และหนาที่ในกลุมทีไ่ ดรบั มอบหมาย
2. สมาชิกในกลุมแตละคนตองปฏิบตั ิตามหนาทีข่ องตนอยางเครงครัดและเต็มความสามารถ
3. กอนทําใบงานกรุณาอานเอกสารประกอบการสอนตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวใหเขาใจ
4. มีเวลาในการทําใบงานทัง้ หมด 90 นาที
5. ใหนักศึกษาตอบคําถามลงในใบงาน

ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ชื่อกลุม ………………………………………………………….
สมาชิกลําดับที่ 1 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูตรวจสอบและจดบันทึก
สมาชิกลําดับที่ 2 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูติดตามการทํางาน
สมาชิกลําดับที่ 3 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูสนับสนุน
สมาชิกลําดับที่ 4 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรายงาน
สมาชิกลําดับที่ 5 ชื่อ ............................. นามสกุล ........................................
หนาที่ในกลุม ผูรักษากติกาของกลุม
คะแนนทีไ่ ด ..................... คะแนน
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ใบงานที่ 22
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด (ขอละ 10 คะแนน)
1. อัตราสวนของจํานวนมังคุดตอจํานวนเงาะตอสม 5 : 4 : 3 ถามังคุดมี 25 ผล จะมีเงาะและสม
อยางละกี่ผล
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2. โรงเรียนแหงหนึง่ มีจาํ นวนนักศึกษาชายตอนักศึกษาหญิงตอครู เปน 3 : 4 : 2 ถาโรงเรียนนี้มี
นักศึกษา 1440 คน จะมีนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิงและครูอยางละกี่คน
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 23
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด (ขอละ 10 คะแนน)
1. ถาอัตราสวนของจํานวนหนังสือตอจํานวนสมุดตอจํานวนดินสอเปน 7 : 4 : 2 และถามีหนังสือ
21 เลม จะมีสมุดกี่เลม และดินสอกี่ดาม
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2. ตราสวนจํานวนเงินของนาย ก ตอจํานวนเงินของนาย ข เปน 2 : 3 และอัตราสวนจํานวนเงิน
ของนาย ก ตอจํานวนเงินของนาย ค เปน 4 : 5 ถานาย ก มีเงินอยู 500 บาท แลว จงหาวาทั้งสาม
คนมีเงินรวมกันทั้งหมดเปนเงินเทาไร
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ใบงานที่ 24
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด (ขอละ 10 คะแนน)
1. ในการลงทุนทําธุรกิจรานขายขนมปง มีผูรวมลงทุน 3 ราย คือ นายสมศักดิ์ ลงทุน 90,000 บาท
นายสมบูรณ ลงทุน 80,000 บาท และนางสาวสมศรี ลงทุน 70,000 บาท จงตอบคําถามตอไปนี้
1.1. อัตราสวนการลงทุนของ นายสมศักดิ์ : นายสมบูรณ : นางสาวสมศรี เปนเทาใด
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
1.2. เมื่อสิ้นปที่ 1 พบวา รานขายขนมปงมีผลกําไรรวมเปนเงิน 72,000 บาท แตละคนจะ
ไดสวนแบงกําไรคนละเทาไร ถาอัตราสวนของผลกําไรแบงตามอัตราสวนของจํานวนเงินที่ลงทุน
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
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1.3. ถาในปถัดมานางสาวสมศรี ไดรับสวนแบงกําไรเปนเงิน 21,000 บาท นายสมศักดิ์
นายสมบูรณจะไดสวนแบงกําไรคนละเทาไร
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2. อัตราสวนเงินของสมชายกับสมสมัยเปน 4 : 3 และอัตราสวนเงินของสมสมัยกับสมสมรเปน
2 : 1 ถาสมชายมีเงิน 600 บาท แลวสมสมัยและสมสมรจะมีเงินคนละกี่บาท
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนที่ได ......... คะแนน
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เครื่องมือชุดที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียนฉบับที่ 1

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 1

แบบทดสอบหลังเรียนฉบับที่ 2

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 2

แบบทดสอบหลังเรียนฉบับที่ 3

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 3

แบบทดสอบหลังเรียนฉบับที่ 4

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 4

แบบทดสอบหลังเรียนฉบับที่ 5

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 5

แบบทดสอบหลังเรียนฉบับที่ 6

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 6

แบบทดสอบหลังเรียนฉบับที่ 7

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 7

แบบทดสอบหลังเรียนฉบับที่ 8

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 8

398
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน

รายวิชา พค 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ฉบับที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ ความหมายและการเขียนเศษสวนและ
ทศนิยม การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม
เวลา 15 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถทราบความหมายของเศษสวนและทศนิยม
2. สามารถเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยมได
1. จงอานเศษสวนและทศนิยมดังตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
2
1.1. 1
อานวา ………………………………………….
7
1.2. 2.349
อานวา ………………………………………….
2. จงบอกคาประจําหลักและคาของทศนิยมตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 9.05428
เลข 2 มีคาประจําหลักเทากับ …… และมีคาเทากับ ………………
2.2. 34.32096

เลข 9 มีคาประจําหลักเทากับ …… และมีคาเทากับ ………………

3. จงเรียงลําดับเศษสวนและทศนิยมตอไปนี้จากคานอยไปมาก (ขอละ 2 คะแนน)
2 2 2
3.1.
,
,
เรียงลําดับจากคานอยไปมากไดเปน
7 8 9
…………………………………………………………………………………………………
3.2. 1.4105, 1.4015, 1.5014 เรียงลําดับจากคานอยไปมากไดเปน
…………………………………………………………………………………………………
4. จงยกตัวอยางการนําประโยชนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษสวนหรือทศนิยมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มา 1 ตัวอยาง (2 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ฉบับที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน
เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถ บวก ลบ คูณ หารเศษสวนได
จงหาผลลัพธของเศษสวนตอไปนี้
1 5
1. +
=
6 6
4 3
2. −
=
5 5
5 5 7
=
3. + −
3 6 6
1 1 1
=
4. 1 − + 1
2 3 4
7 25
=
5.
×
45 14
1 4
=
6. 2 × 8
3 7
15 25
7.
=
÷
8 4
4 8
1
=
8.  ÷  +
 3 15  4
28 18 1
=
9.  ×  −
 27 56  6
14 25 1
=
10.  ×  ÷
 15 56  4

(ขอละ 1 คะแนน)
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

400
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ฉบับที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม
เวลา 15 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมได
จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
1. 10.5 + 3.5

=

...............................

2. 8.0 – 6.5 + 1.4

=

...............................

3. 3.76 + 4.7 + 3.9

=

...............................

4. (4.8 – 3.9) + 5.3

=

...............................

5. 1.06 + 6.09 + 2.96

=

...............................

6. (5.3 + 7.1) × 0.3

=

...............................

7. 0.5 × 0.7

=

...............................

8. 1.854 ÷ 0.9

=

...............................

9. 6.9 × 0.0081 × 1000

=

...............................

10. (–0.015) ÷ (–0.15) × 100

=

...............................
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

401
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ฉบับที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม
เวลา 15 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยมได
จงแสดงวิธีทําการแกปญหาโจทยเศษสวนและทศนิยมอยางละเอียด (ขอละ 5 คะแนน)
1
1
1. ขาวโพดกระสอบหนึง่ หนัก 37 กิโลกรัม แบงใสถุงเล็กๆ ถุงละ 1 กิโลกรัม จะแบงใสถุงไดกี่
2
4
1
ถุง และถาขายขาวโพดไปทั้งหมด ราคาถุงละ 10 บาท จะไดเงินรวมทั้งสิ้นกี่บาท
2
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2. สมศรีเดินทางจากบาน ถึงที่ทํางาน ระยะทาง 4.35 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 0.3 ชั่วโมง สมศรี
เดินทางเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละกี่กิโลเมตร
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

402
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
ฉบับที่ 5
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของอัตราสวน การเขียน
อัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถหาอัตราส่ วนที่เท่ากับอัตราส่ วนที่กาํ หนดให้ได้
2. สามารถหาจํานวนที่แทนดวยตัวแปรในสัดสวนที่เท่ากันได้
1. จงเขียนแสดงอัตราและอัตราสวนในขอความแตละขอตอไปนี้ (ชองวางละ 0.5 คะแนน)
1.1. แผนดิสเก็ตโหลละ 80 บาท
เขียนแสดงอัตราไดเปน ……………..……………..
เขียนแสดงอัตราสวนไดเปน ……………..……………..
1.2. คาจอดรถ 3 ชั่วโมง เปนเงิน 60 บาท
เขียนแสดงอัตราไดเปน ……………..……………..
เขียนแสดงอัตราสวนไดเปน ……………..……………..
2. จงเขียนอัตราสวนอีก 3 อัตราสวนซึ่งเทากับอัตราสวนที่กําหนดใหโดยใชหลักการคูณ (ขอละ 1
คะแนน)
4
2.1.
……………..……………..……………..……………..……………..…………
6
2.2.

12
15

……………..……………..……………..……………..……………..…………

403
3. จงเติมจํานวนใน
คะแนน)

เพื่อทําใหอัตราสวนทั้งหมดเปนอัตราสวนที่เทากัน (ชองวางละ 0.5

3.1.

3
18
6
=
=
11

3.2.

512 128 32
=
=
256

4. จงพิจารณาวาอัตราสวนแตละคูเปนอัตราสวนที่เทากันหรือไม (ขอละ 1 คะแนน)
4.1.

6
2
และ
27
9

เทากัน

ไมเทากัน

4.2.

12
27
และ
5
12

เทากัน

ไมเทากัน

5. จงหาจํานวนทีแ่ ทนตัวแปรในสัดสวนตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
5.1. ถา

x
7
=
225 15

แลว x = ………

5.2. ถา

y+5
3
=
20
10

แลว y = ………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
ฉบับที่ 6
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละ
และการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1.
2.
3.
4.

สามารถอธิบายความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละได
สามารถเขียนอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
สามารถเขียนเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนได
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละโดยใชสดั ส่ วนได

1. จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
1.1. 60 % อานวา …………………….……… หมายถึง …………………….………
1.2. 8.9 % อานวา …………………….……… หมายถึง …………………….………
2. จงเขียนอัตราสวนตอไปนี้ใหอยูในรูปรอยละ (ขอละ 1 คะแนน)
3
2.1.
= …………………….…………………….…………………….
4
5
= …………………….…………………….…………………….
2.2.
2
3. จงเขียนเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนอยางต่ํา (ขอละ 1 คะแนน)
3.1. 45 % = …………………….…………………….…………………….
3.2. รอยละ 3.5 = …………………….…………………….…………………….
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4. จงหาคาของจํานวนในขอความตอไปนี้โดยใชสดั ส่ วน (ขอละ 2 คะแนน)
4.1. 40 % ของ 360
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
4.2. 16 เปนกี่เปอรเซ็นตของ 80
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
ฉบับที่ 7
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
1. สมพรไดคานายหนาขายที่ดิน 5% จากราคาขายที่ดิน 850,000 บาท จงหาวาสมพรจะไดคา
นายหนาขายที่ดินกี่บาท
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2. ในการสอบสัมภาษณเขาทํางานในบริษัทแหงหนึ่งมีผูเขาสัมภาษณ 400 คน มีผูสอบได 24 คน จะ
มีผูที่สอบไมไดคิดเปนรอยละเทาไรของจํานวนผูเขาสอบสัมภาษณ
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

407
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
ฉบับที่ 8
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนได
1. อัตราสวนของจํานวนสมโอตอจํานวนมะปรางตอจํานวนสมเปน 3 : 10 : 5 ถามีสมโอจํานวน
15 ผล จะมีมะปรางและสม จํานวนอยางละกี่ผล
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
2. จํานวนประชากรในตําบลสองพี่นองตอจํานวนประชากรในตําบลผักไหเปน 5 : 3 ถาตําบลผัก
ไหมีประชากร 9,000 คน จงหาวาตําบลสองพี่นองมีประชากรกี่คน
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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เครื่องมือชุดที่ 4
แบบฝกทักษะดวยตนเอง
แบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 1 – 4

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 1

แบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 5 – 8

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 2

แบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 9 – 12

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 3

แบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 13 – 16

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 4

แบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 17 – 20

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 5

แบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 21 – 24

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 6

แบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 25 – 28

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 7

แบบฝกทักษะดวยตนเองฉบับที่ 29 – 32

สําหรับ แผนการเรียนรูที่ 8
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 1
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ ความหมายของเศษสวนและทศนิยม การ
เขียนเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถอธิบายความหมายของเศษสวนและทศนิยมได
1. จงอานเศษสวนและทศนิยมดังตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
1
3
2
1.2.
7

1.1.

3
5
123
1.4. −
35
6
1.5. −13
11
1.6. 0.27

1.3. 3

อานวา ………………………………………….
อานวา ………………………………………….
อานวา ………………………………………….
อานวา ………………………………………….
อานวา ………………………………………….
อานวา ………………………………………….

1.7. 0.03067

อานวา ………………………………………….

1.8. 31.54

อานวา ………………………………………….

1.9. –29.464

อานวา ………………………………………….

1.10. –236.4064

อานวา ………………………………………….
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2. จงบอกคาประจําหลักและคาของทศนิยมตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 52.0348

เลข 2 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
ดังนัน้ เลข 2 มีคาเทากับ ………………

2.2. 0.23497

เลข 3 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
ดังนัน้ เลข 3 มีคาเทากับ ………………

2.3. 14.59

เลข 1 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
ดังนัน้ เลข 1 มีคาเทากับ ………………

2.4. 92337.01

เลข 9 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
ดังนัน้ เลข 9 มีคาเทากับ ………………

2.5. 0.247093

เลข 3 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
ดังนัน้ เลข 3 มีคาเทากับ ………………

2.6. 150.73423 เลข 4 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 2 มีคาเทากับ ………………
2.7. 207.334

เลข 0 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 4 มีคาเทากับ ………………

2.8. 584500.71 เลข 8 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 7 มีคาเทากับ ………………
2.9. 523.34021 เลข 5 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 1 มีคาเทากับ ………………
2.10. 367.0504

เลข 4 มีคาเทากับ ……………… และ เลข 3 มีคาเทากับ ………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 2
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ ความหมายของเศษสวนและทศนิยม การ
เขียนเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยมได
1. จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < หรือ = แลวทําใหประโยคเปนจริง (ขอละ 1 คะแนน)
3
0
0
1
1.1.
…………
1.2.
…………
5
9
10
5
10
11
1
2
…………
1.4.
1.3.
…………
7
8
2
3
3
19
1.5. −2 ………… −
8
7
2. จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < หรือ = แลวทําใหประโยคเปนจริง (ขอละ 1 คะแนน)
2.1.

1. 278 ………… 1.287

2.3. 2.8796 ………… 2.7896
2.5. –0.3560 ………… –0.3460

2.2. 0.0045 ………… 0.00450
2.4.

0

………… –0.546
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3. จงเรียงลําดับเศษสวนและทศนิยมตอไปนี้จากคานอยไปมาก (ขอละ 2 คะแนน)
3.1.

5 5 5
, ,
7 8 9

……………………………………………………………………………………
2 5 3
, ,
3.2.
3 7 7
……………………………………………………………………………………
1
3
2
3.3. 2 , 2 , 2
3
5
5
……………………………………………………………………………………
3.4. 5.2107 , 5.2017 , 5.7012 , 5.7210
……………………………………………………………………………………
3.5. 35.78734 , 37.87354 , 35.77834 , 37.54784 , 35.83774
……………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

413
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 3
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ ความหมายของเศษสวนและทศนิยม การ
เขียนเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถอธิบายความหมายของเศษสวนและทศนิยมได
2. สามารถเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยมได
1. จงอานเศษสวนและทศนิยมดังตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
4
1.1. 2
อานวา ………………………………………….
7
1.2. 23.569
อานวา ………………………………………….
2. จงบอกคาประจําหลักและคาของทศนิยมตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
2.1. 16.0425 เลข 2 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
ดังนั้น เลข 2 มีคาเทากับ ………………
2.2. 3.23589 เลข 9 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
ดังนั้น เลข 9 มีคาเทากับ ………………
2.3. 1.234608

เลข 0 อยูในหลัก………… มีคาประจําหลักเทากับ ………………
ดังนั้น เลข 0 มีคาเทากับ ………………
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3. จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < หรือ = แลวทําใหประโยคเปนจริง (ขอละ 1 คะแนน)

0
0
…………
4
5
12
11
…………
7
8

3.1.

2
5
…………
7
7

3.2.

3.3.

1
2
…………
3
5

3.4.

3.5.

2. 378 ………… 2.387

3.6. 0.045 ………… 0.00450

3.7. –2.8796 ………… – 2.7896

3.8.

0

………… –0.1234

4. จงเรียงลําดับเศษสวนและทศนิยมตอไปนี้จากคานอยไปมาก (ขอละ 2 คะแนน)
4.1.

4 5 5
, ,
9 8 9

……………………………………………………………………………………
4.2. 23.3405 , 23.3045 , 23.5043
……………………………………………………………………………………

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ฉบับที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ ความหมายของเศษสวนและทศนิยม การ
เขียนเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยมได
1. จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < หรือ = แลวทําใหประโยคเปนจริง (ขอละ 1 คะแนน)
3
2
3
7
1.1.
…………
1.2.
…………
9
7
5
5
13
3
2
10
1.4.
…………
1.3. 2 …………
4
4
3
15
2. จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < หรือ = แลวทําใหประโยคเปนจริง (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 3. 468 ………… 3.486
2.3. –0.0245 ………… 0.02450

2.2. 0.2675 ………… 0.2572
2.4. 5.8796 ………… 5.88960

3. จงเรียงลําดับเศษสวนและทศนิยมตอไปนี้จากคานอยไปมาก (ขอละ 3 คะแนน)
2 7 4
3.1. , ,
3 8 5
……………………………………………………………………………………
3 7 7
3.2. , ,
5 4 5
……………………………………………………………………………………
3.3. 3.4708 , 3.4780 , 3.7408 , 3.7048
……………………………………………………………………………………
3.4. –11.3206 , –11.3260 , –12.231 , –12.2309
……………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 5
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถบวก ลบเศษสวนได
จงหาผลลัพธของเศษสวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
1 2
1. +
=
..............................
5 5
4 1
2. −
=
..............................
3 2
1 4 1
=
..............................
3. + −
2 5 5
1 2
=
..............................
4.
+
12 6
2 1
=
..............................
5. −
6 18
1 2 7
=
..............................
6.
− +
12 6 18
7 2 1
7.
=
..............................
− −
12 6 12
5 3 1
=
..............................
8. + +
3 2 4
5 1 7
=
..............................
9. + −
3 6 12
1 1 1
=
..............................
10. − +
2 3 4

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

417
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 6
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถบวก ลบเศษสวนได
จงหาผลลัพธของเศษสวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
11 13
1.
=
..............................
+
12 5
11 2
2.
=
..............................
−
12 7
7 11 1
..............................
3.
+ − =
24 16 6
7 3 1
=
..............................
4. − +
2 8 2
7 1 3
=
..............................
5. + +
3 3 2
9 8 9
=
..............................
6. − +
5 5 2
7 2 1
7.
=
..............................
− +
12 3 3
26 2 1
=
..............................
8.
+ −
3 9 2
10 7 6
=
..............................
9.
+ −
9 4 5
7 3 6
=
..............................
10. + +
9 4 5

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

418
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 7
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถคูณ หารเศษสวนได
จงหาผลลัพธของเศษสวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
11 26
1.
=
..............................
×
12 11
28 2
2.
=
..............................
×
14 7
7 15 1
..............................
3.
× ÷ =
25 14 6
7 28 1
=
..............................
4. ÷ ×
6 8 3
9 20 3
=
..............................
5. × ×
4 12 2
9 27 9
=
..............................
6. ÷ ÷
5 15 2
12 15 7
7.
=
..............................
× ×
7 6 2
32 15 1
=
..............................
8.
× ÷
5 8 5
10 20 6
..............................
9.
÷ × =
3 9 5
11 2 5
=
..............................
10. × ÷
6 9 6

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

419
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 8
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณและหารเศษสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถคูณ หารเศษสวนได
จงหาผลลัพธของเศษสวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
5 5
1.
=
..............................
×
12 2
24 1
2.
=
..............................
÷
7 7
7 5 5
=
..............................
3.
× ×
25 12 2
7 21 3
=
..............................
4. ÷ ×
6 5 4
7 4 3
=
..............................
5.
÷ ÷
12 7 2
3 4 3
=
..............................
6. × ×
5 15 5
6 11 2
7. × ÷
=
..............................
7 9 3
34 25 1
=
..............................
8.
× ×
5 4 7
52 22 2
..............................
9.
÷ × =
5 15 3
24 4 25
=
..............................
10. × ×
7 5 6

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................

=

..............................
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

420
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 9
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถบวก ลบทศนิยมได
1. จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
1.1. 2.8 + 0.5

=

……………………….

1.2. 64.784 + 7.367

=

……………………….

1.3. (–5.3) + 6.84

=

……………………….

1.4. 40.0203 + (–37.487)

=

……………………….

1.5. (–13.438) + (–95.5781)

=

……………………….

2. จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
2.1. 3.8 – 1.5

=

……………………….

2.2. 67.976 – 27.361

=

……………………….

2.3. (–7.3) – 6.45

=

……………………….

2.4. 348.265 – (–125.469)

=

……………………….

2.5. (–336.527) – (–85.4908)

=

……………………….
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

421
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 10
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถบวก ลบทศนิยมได
1. จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
1.1. 3.1 + 6.5 + 7.6

=

……………………….

1.2. 19.003 + (–8.127) + 7.168

=

……………………….

1.3. 7.445 + (–5.39) + (–14.993)

=

……………………….

1.4. 5.45 + 26.56 + (–28.127)

=

……………………….

1.5. (–5.39) + (–14.993) + (–14.993)

=

……………………….

2.1. 23.1 – 7.5

=

……………………….

2.2. 134.74 – 57.36 – 33.66

=

……………………….

2.3. 209.373 – (–58.328) – 27.478

=

……………………….

2.4. 10.564 – (–1.943) – 9.356

=

……………………….

2.5. 15.05 – (–6.6307) – 6.72 – (–11.027)

=

……………………….

2. จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

422
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 11
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถคูณ หารทศนิยมได
1. จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
1.1. 0.6 × (–2.9)

=

……………………….

1.2. (–6) × (–3.02)

=

……………………….

1.3. 1.8 × 0.45

=

……………………….

1.4. 1.2 × (–0.07)

=

……………………….

1.5. (– 0.3) × (–2.05)

=

……………………….

2. จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 2.45 ÷ (–9.8)

=

……………………….

2.2. (–8.056) ÷ 0.53

=

……………………….

2.3. (– 0.0693) ÷ 0.231

=

……………………….

2.4. (– 32.048) ÷ (– 1.6)

=

……………………….

2.5. 72.096 ÷ (2.4 ÷ 0.1)

=

……………………….
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

423
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 12
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถคูณ หารทศนิยมได
จงหาผลลัพธของจํานวนตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
1. 0.5 × 0.03 ÷ 0.001

=

……………………….

2. 0.6 × (–2.7) ÷ 0.09

=

……………………….

3. (–0.8) × 0.48 ÷ (–0.004)

=

……………………….

4. 6.9 ÷ (–0.23) × 0.08

=

……………………….

5. (–4.8) × 0.7 ÷ (–0.04)

=

……………………….

6. (2.5 × 0.25) ÷ (–2.5)

=

……………………….

7. (–1.8) × (–0.48) ÷ 0.12

=

……………………….

8. 1.5 × 0.007 × 0.02

=

……………………….

9. (1.8 × 30.7) ÷ (–0.11)

=

……………………….

10. {2.2 ÷ (–11)} × 2.5

=

……………………….
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

424
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 13
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนได
จงแสดงวิธีการแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนอยางละเอียด (ขอละ 5 คะแนน)
2
3 1
1. แมตองการตัดเสื้อใหลูก 3 คน โดยแตละคนใชผาตัดเสื้อ 2 , 3 และ 2 เมตร
3
4 2
ตองการทราบวาแมตองใชผาตัดเสื้อใหลูก 3 คนรวมกันเปนจํานวนกี่เมตร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3
2. อนันตมีเงินอยูจาํ นวน 50,000 บาท แบงใหนายคีรีไป ของจํานวนเงินที่เขามีอยู อยาก
10
ทราบวาอนันตเหลือเงินจํานวนเทาไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

425
1
3. ในการตัดเสื้อตัวหนึ่งตองใชผา 2 เมตร ถาสมศรีมีผาอยู 36 เมตร จะตัดเสื้อไดกี่ตัว
4
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 4
สนามนี้

5
7
เมตร ยาว 6 เมตร จงหาความยาวของเสนรอบรูป
8
16

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

426
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 14
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนได
จงแสดงวิธแี กปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนอยางละเอียด (ขอละ 10 คะแนน)
5
1
1. สนามหญารูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 12 วา ยาว 25 วา อยากทราบวาสนามหญานี้มี
6
2
ดานยาวยาวกวาดานกวางเทาไร และมีพื้นที่เทาไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3
2. หนอยมีอายุ 24 ป นิดมีอายุเปนครึ่งหนึ่งของอายุหนอย แดงมีอายุเปน เทาของอายุ
2
ของนิด เอมีอายุมากกวาอายุของแดง 2 ปครึ่ง หนอยมีอายุมากกวาอายุของเอกี่ป
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

427
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 15
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับทศนิยมได
จงแสดงวิธแี กปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับทศนิยมอยางละเอียด (ขอละ 5 คะแนน)
1. ไม 3 ทอน ยาวทอนละ 116.53 , 98.75 และ 120 เซนติเมตร ตามลําดับ ถานําไมมาวางตอ
กัน จะไดไมยาวรวมทั้งสิ้นกี่เซนติเมตร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. โลกโคจรรอบดวงอาทิตยหนึ่งรอบใชเวลา 365.25 วันหรือ 1 ป ถาโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย 9.3 รอบ จะตองใชเวลานานกี่วัน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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3. ทอเหล็กทอนหนึง่ ยาว 38.75 เมตร ถูกตัดเปน 3 ทอน ทอนแรกยาว 16.40 เมตร ทอนที่
สองยาว 18.80 เมตร จะเหลือทอนที่สามยาวเทาไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 45.27 เซนติเมตร ยาว 86.35 เซนติเมตร ถาตัดสวนกวาง
ออก 13.75 เซนติเมตร และสวนยาวออก 22.05 เซนติเมตร กระดาษสวนที่เหลือจะมีพื้นที่เทาไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม

ฉบับที่ 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ โจทยปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
เศษสวนและทศนิยม

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับทศนิยมได
จงแสดงวิธแี กปญหาโจทยหรือสถานการณเกี่ยวกับทศนิยมอยางละเอียด (ขอละ 10 คะแนน)
1. สนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีดานยาวดานละ 18.5 เมตร ถาตองการเทปูนซีเมนตพื้นสนาม
โดยเสียคาเทปูนซีเมนตตารางเมตรละ 560 บาท จงหาวาสนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่เทาไร และ
จะตองเตรียมเงินไวเปนเงินเทาใดเพื่อเทปูนซีเมนตพื้นสนาม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. น้ําตาลขายผักคะนาไป 18.50 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20.50 บาท แลวนําเงินที่ขายไดไป
ซื้อแอปเปลราคาผลละ 9.25 บาท น้ําตาลจะซื้อแอปเปลไดกี่ผล
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 17
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของอัตราสวน การเขียน
อัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถอธิบายความหมายของอัตราสวนและสัดสวนได
2. สามารถหาอัตราส่ วนที่เท่ากับอัตราส่ วนที่กาํ หนดให้ได้
3. สามารถหาจํานวนที่แทนดวยตัวแปรในอัตราส่ วนที่เท่ากันได้
1. จงเขียนแสดงอัตราและอัตราสวนในขอความแตละขอตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
1.1. ไขไกราคาโหลละ 36 บาท
เขียนแสดงอัตราไดเปน ……………..……………..
เขียนแสดงอัตราสวนไดเปน ……………..……………..
1.2. คาทาสีบาน 50 ตารางเมตร ราคา 6,000 บาท
เขียนแสดงอัตราไดเปน ……………..……………..
เขียนแสดงอัตราสวนไดเปน ……………..……………..
1.3. โรงเรียนมีครู 10 คน ตองดูแลนักเรียน 350 คน
เขียนแสดงอัตราไดเปน ……………..……………..
เขียนแสดงอัตราสวนไดเปน ……………..……………..
1.4. น้ํามันพืช 5 ขวด ราคารวม 210 บาท
เขียนแสดงอัตราไดเปน ……………..……………..
เขียนแสดงอัตราสวนไดเปน ……………..……………..
1.5. คนงาน 3 คน ทํางานไดเงินรวม วันละ 630 บาท
เขียนแสดงอัตราไดเปน ……………..……………..
เขียนแสดงอัตราสวนไดเปน ……………..……………..
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2. จงเขียนอัตราสวนอีก 6 อัตราสวนซึ่งเทากับอัตราสวนที่กําหนดใหโดยการหารดวยจํานวนที่
เทากัน (3 คะแนน)
360
= ……… = ……… = ……… = ……… = ……… = ………
450
3. จงเขียนอัตราสวนอีก 6 อัตราสวนซึ่งเทากับอัตราสวนที่กําหนดใหโดยการคูณดวยจํานวนที่
เทากัน (3 คะแนน)
11
= ……… = ……… = ……… = ……… = ……… = ………
13
4. จงเติมจํานวนใน
เพื่อทําใหอัตราสวนเทากันโดยใชหลักการคูณ (3 คะแนน)
3
=
11

6

12

=

5. จงเติมจํานวนใน
512
=
256

256

=

24

18

=

24

=

30

เพื่อทําใหอัตราสวนเทากันโดยใชหลักการหาร (3 คะแนน)
=

6. จงเติมจํานวนใน
15
6

=

128

=

64

=

32

=

16

เพื่อทําใหอัตราสวนเทากัน (3 คะแนน)
=

25

=

48

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 18
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของอัตราสวน การเขียน
อัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถหาอัตราส่ วนที่เท่ากับอัตราส่ วนที่กาํ หนดให้ได้
2. สามารถเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนได้
1. จงเขียนอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กําหนดใหมาขอละ 4 อัตราสวน (ขอละ 2 คะแนน)
1
1.1. = ……… = ……… = ……… = ………
3
2
1.2. = ……… = ……… = ……… = ………
5
8
1.3. = ……… = ……… = ……… = ………
9
12
1.4. = ……… = ……… = ……… = ………
15
20
= ……… = ……… = ……… = ………
1.5.
30
2. จงเติมจํานวนใน

เพื่อทําใหอัตราสวนเทากัน (ขอละ 2 คะแนน)

2.1.

12
36

=

2.2.

4
7

=

2.3.

0.4
1.2

=

48

21
12

120

=
=
=

64
0.8

2

=
=
=

49
0.12

8

=
=

70
=

16

=
=

0.024

400

=

400
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3. จงพิจารณาวาอัตราสวนแตละคูเปนอัตราสวนที่เทากันหรือไม (ขอละ 1 คะแนน)
3.1.

4
6
และ
18
27

เทากัน

ไมเทากัน

3.2.

4
20
และ
13
55

เทากัน

ไมเทากัน

3.3.

24
3
และ
32
4

เทากัน

ไมเทากัน

3.4.

8
9
และ
15
16

เทากัน

ไมเทากัน

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 19
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของอัตราสวน การเขียน
อัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถหาอัตราส่ วนที่เท่ากับอัตราส่ วนที่กาํ หนดให้และนําไปประยุกต์ใช้ได้
2. สามารถหาจํานวนที่แทนดวยตัวแปรในอัตราส่ วนที่เท่ากันได้
1. จงเติมตารางและเขียนอัตราสวนที่เทากันของความเกี่ยวของระหวางจํานวนสมุดเปน
เลม และราคาเปนบาทจากขอความ “สมุด 3 เลมราคา 20 บาท” (ขอละ 4 คะแนน)
จํานวนสมุด (เลม)
ราคา (บาท)

3
20

6
40

9
60

12
…...

…...
100

…...
120

…...
140

…...
160

3
คือ …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...
20
2. จงเติมตารางและเขียนอัตราสวนที่เทากันของความเกี่ยวของระหวางจํานวนดินสอเปน

ดังนั้น อัตราสวนที่เทากับ

แทงและราคาเปนบาทจากขอความ “ดินสอ 2 แทงราคา 24 บาท” (ขอละ 4 คะแนน)
จํานวนดินสอ (แทง)
ราคา (บาท)
ดังนั้น อัตราสวนที่เทากับ

2
24

3
…...

5
…...

8
96

15
…...

…...
240

…...
288

…...
360

2
คือ …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...
24

435
3. จงหาจํานวนทีแ่ ทนตัวแปรในสัดสวนตอไปนี้ (ขอละ 3 คะแนน)
3.1.

5
A
=
14
84

3.2.

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
20
45
=
ค20
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

3.3.

3
B
=
5
30

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
21 28
=
16ง
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

3.4.

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 20
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของอัตราสวน การเขียน
อัตราสวน และอัตราสวนที่เทากัน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถอธิบายความหมายของอัตราสวนและสัดสวนได
2. สามารถเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนได้
3. สามารถหาจํานวนที่แทนดวยตัวแปรในอัตราส่ วนที่เท่ากันได้
1. โรงเรียนแหงหนึ่งมีครู 50 คน นักเรียนชาย 600 คน นักเรียนหญิง 400 คน จงหาอัตราสวน
เปรียบเทียบ (ขอละ 1 คะแนน)
1.1. จํานวนนักเรียนชายตอจํานวนครู

=

…………………………

1.2. จํานวนนักเรียนหญิงตอจํานวนครู

=

…………………………

1.3. จํานวนนักเรียนชายตอนักเรียนหญิง

=

…………………………

1.4. จํานวนครูตอนักเรียนหญิง

=

…………………………

1.5. จํานวนครูตอจํานวนนักเรียนทัง้ หมด

=

…………………………

2. จงเติมเครื่องหมาย = หรือ ≠ ลงในชองวาง เพื่อทําใหประโยคเปนจริง
(ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 3 : 2 …….. 2 : 3
2.3. 4 : 3 …….. 52 : 39
2.5.

12
28
.........
21
50

2.2. 8 : 14 …….. 14 : 8
5
20
……..
6
24
13
78
2.6.
.........
3
18

2.4.
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3. จงหาจํานวนทีแ่ ทนตัวแปรในสัดสวนตอไปนี้ (ขอละ 3 คะแนน)
3
x
=
4
20
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
x+3
5
5.2.
=
24
4
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
y
4
=
5.3.
3−y
5
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5.1.

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 21
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละ
และการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถอธิบายความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละได
2. สามารถแปลงอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
3. สามารถแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนหรือทศนิยมได
1. จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
1.1. 75 % อานวา …………………….……… หมายถึง …………………….………
1.2. 300 % อานวา …………………….……… หมายถึง …………………….………
1.3. 12.5 % อานวา …………………….……… หมายถึง …………………….………
1.4. 0.5 % อานวา …………………….……… หมายถึง …………………….………
1
1.5. % อานวา …………………….……… หมายถึง …………………….………
3
2. จงแปลงอัตราสวนตอไปนี้ใหอยูในรูปเปอรเซ็นต (ขอละ 1 คะแนน)
6
= …………………….…………………….…………………….
2.1.
20
3
2.2.
= …………………….…………………….…………………….
4
7
= …………………….…………………….…………………….
2.3.
50
2
2.4.
= …………………….…………………….…………………….
5
12
= …………………….…………………….…………………….
2.5.
25
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3. จงแปลงทศนิยมตอไปนี้ใหอยูในรูปเปอรเซ็นต (ขอละ 1 คะแนน)
3.1. 0.16 = …………………….…………………….…………………….
3.2. 0.025 = …………………….…………………….…………………….
3.3. 3.4

= …………………….…………………….…………………….

3.4. 0.27 = …………………….…………………….…………………….
3.5. 0.03 = …………………….…………………….…………………….
4. จงแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนอยางต่ํา (ขอละ 1 คะแนน)
4.1. 10 %

= …………………….…………………….…………………….

4.2. 125 %

= …………………….…………………….…………………….

1
%
4

= …………………….…………………….…………………….

4.4. รอยละ 16

= …………………….…………………….…………………….

4.5. รอยละ 42

= …………………….…………………….…………………….

4.3.

คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

ฉบับที่ 22
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละ
และการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถแปลงอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
2. สามารถแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนหรือทศนิยมได
1. จงแปลงอัตราสวนตอไปนี้ใหอยูในรูปเปอรเซ็นต (ขอละ 1 คะแนน)
1
1.1.
= …………………….…………………….…………………….
4
7
1.2.
= …………………….…………………….…………………….
8
25
= …………………….…………………….…………………….
1.3.
6
5
= …………………….…………………….…………………….
1.4.
12
25
= …………………….…………………….…………………….
1.5.
16
2. จงแปลงทศนิยมตอไปนี้ใหอยูในรูปเปอรเซ็นต (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 0.5

= …………………….…………………….…………………….

2.2. 0.1

= …………………….…………………….…………………….

2.3. 4.2

= …………………….…………………….…………………….

2.4. 10.1 = …………………….…………………….…………………….
2.5. 0.35 = …………………….…………………….…………………….
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3. จงแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนอยางต่ํา (ขอละ 1 คะแนน)
3.1. 100 %

=

………………….……………………

3.2. 125 %

=

………………….……………………

3.3. 0.2 %

=

………………….……………………

3.4. รอยละ 1225

=

………………….……………………

=

………………….……………………

3.5. รอยละ 1

3
4

4. จงแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปทศนิยม (ขอละ 1 คะแนน)
4.1. 52 % = …………………….…………………….…………………….
4.2. 8.5 %

= …………………….…………………….…………………….

4.3. 15.5 % = …………………….…………………….…………………….
4.4. รอยละ 26

= …………………….…………………….…………………….

4.5. รอยละ 5 = …………………….…………………….…………………….
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 23
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละ
และการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถแปลงอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
2. สามารถแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนหรือทศนิยมได
3. สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละได
1. จงเติมตารางใหสมบูรณและถูกตอง (ขอละ 2 คะแนน)
ขอ
ตัวอยาง
(1)

เศษสวน
1
10
1
2

อัตราสวน
1 :10
……………

เศษสวนที่
ตัวสวนเปนรอย
10
100
…………………...

ทศนิยม

เปอรเซ็นต

0.1

10%

……………… ………………

(2)

………………

2:5

……………………. ……………… ………………
25
……………… ………………
100

(3)

………………

……………

(4)

………………

……………

…………………...

0.75

………………

(5)

………………

……………

…………………...

………………

16%
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2. จงหาคาของจํานวนในขอความตอไปนี้โดยใชสดั ส่ วน (ขอละ 2 คะแนน)
2.1. 40 % ของ 30
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

2.2. 45 % ของ 20 % ของ 750
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

3. จงหาคําตอบของสมการโดยใชสดั สวน (ขอละ 2 คะแนน)
3.1. x % ของ 45 = 24
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
3.3. y % ของ 20 = 25

3.2. n % ของ 16 = 20
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

ฉบับที่ 24
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ ความหมายของเปอรเซ็นตหรือรอยละ
และการคํานวณเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู :
1. สามารถแปลงอัตราสวนหรือทศนิยมใหอยูในรูปเปอรเซ็นตหรือรอยละได
2. สามารถแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนหรือทศนิยมได
3. สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละได
1. จงแปลงอัตราสวนตอไปนี้ใหอยูในรูปเปอรเซ็นต (ขอละ 1 คะแนน)
5
1.1.
= …………………….…………………….…………………….
8
13
= …………………….…………………….…………………….
1.2.
4
2. จงแปลงทศนิยมตอไปนี้ใหอยูในรูปเปอรเซ็นต (ขอละ 1 คะแนน)
2.1. 0.57 = …………………….…………………….…………………….
2.2. 3.1

= …………………….…………………….…………………….

3. จงแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปอัตราสวนอยางต่ํา (ขอละ 1 คะแนน)
3.1. 45 %

=

………………….……………………

3.2. 225 %

=

………………….……………………

4. จงแปลงเปอรเซ็นต หรือรอยละใหอยูในรูปทศนิยม (ขอละ 1 คะแนน)
4.1. 2 % = …………………….…………………….…………………….
4.2. 140 %

= …………………….…………………….…………………….
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5. จงหาคาของจํานวนในขอความตอไปนี้ตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน)
5.1. 25 % ของ 900

5.2. 150 % ของ 400

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
5.3. 8 เปนกี่เปอรเซ็นตของ 20

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
5.4. 60 เปน 40 % ของจํานวนใด

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

5.5. 2.5 % ของ 800 เปนเทาใด
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

5.6. 8.5 % ของ 4 เปนเทาใด
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง

รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ฉบับที่ 25
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด
1. สายชลไดคานายหนาขายที่ดิน 5% จากราคาขาย 650,000 บาท สายชลจะไดคานายหนาขายที่ดิน
กี่บาท (5 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. พอคาปดราคาขายโทรทัศนสีจอแบน 32 นิ้ว ไวราคา 25,000 บาท ถาลูกคาซื้อเงินสดจะลดราคา
ใหเหลือ 20,000 บาท ลูกคาไดรับสวนลดกี่เปอรเซ็นต (5 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. โดมใชเงินที่มีอยูไป 24% แลวเขายังเหลือเงินอยู 20,900 บาท เดิมโดมมีเงินอยูกี่บาท
(10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 26
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด
1. จํานวนจํานวนหนึง่ ถาลดจํานวนนั้นลง 7% จะตางจากการเพิม่ จํานวนนั้นขึน้ 4% อยู 132 จง
หาจํานวนจํานวนนัน้ (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. นําขาวหอมมะลิชนิดราคากิโลกรัมละ 36 บาท ผสมกับขาวหอมชนิดราคากิโลกรัมละ 24 บาท
แลวนําไปขายราคากิโลกรัมละ 30 บาท จะตองผสมขาวทั้งสองชนิดในอัตราสวนเทาใด จึงจะขาย
ไดกําไร 5 % (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 27
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด
1. พอคาซื้อมะนาวมา 5 ผล ราคา 4 บาท และขายมะนาวไป 4 ผล ในราคา 5 บาท พอคาขาย
มะนาวไดกําไรกี่เปอรเซ็นต (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. 20% ของ 600 คิดเปน 5% ของจํานวนใด (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 28
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ โจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละ

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรอยละได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด
1. สมชายซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งราคา 800 บาท แลวขายใหพรเพ็ญไดกําไร 10% พรเพ็ญขายเสื้อตัวนี้ตอ
ใหมาลีโดยไดกําไร 15% ถาสมชายขายเสื้อใหมาลีเทากับราคาที่มาลีซื้อมาจากพรเพ็ญ สมชายจะได
กําไรกี่เปอรเซ็นต (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ขอสอบชุดหนึ่งมี 60 ขอ นพพรทําขอสอบถูก 70% จงหาวานพพรทําขอสอบถูกมากกวาผิดกี่ขอ
(10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 29
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด
1. ถาเงินจํานวน 2,370 บาท สามารถซื้อเนกไทไดจาํ นวน 3 เสน แลวเงินจํานวน 4,740 บาท จะ
สามารถซื้อเนกไทไดกี่เสน (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. กูเงิน 60,000 บาท ตองจายดอกเบีย้ เดือนละ 300 บาท ถากูเงิน 100,000 บาท จายดอกเบี้ยปละกี่
บาท (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

451
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 30
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด
1. ถาในเวลา 5 ชั่วโมง สามารถขับรถไดระยะทาง 450 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง จะขับรถ
ไดระยะทางกี่กิโลเมตร (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. โรงเรียนแหงหนึ่ง มีอัตราสวนของจํานวนนักเรียนชายตอครูเปน 3 : 2 และอัตราสวนของจํานวน
นักเรียนหญิงตอจํานวนครูเปน 5 : 3 จงหาอัตราสวนจํานวนครูตอจํานวนนักเรียนชายตอจํานวน
นักเรียนหญิง (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

452
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 31
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ

หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน

ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด
1. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแปลงหนึ่งมีความยาวของดานกวางตอความยาวของดานยาวเปน
อัตราสวน 5: 7 ถาที่ดินผืนนี้มีพื้นที่ 2,835 ตารางเมตร ที่ดินผืนนี้มีดานยาวยาวกวาดานกวางกี่เมตร
(10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. พรเทพแบงเงินใหหลาน 2 คน โดยใหอัตราสวนคนโตตอคนเล็กเปน 5 : 4 ถาพรเทพมีเงิน 630
บาท หลานแตละคนจะไดรับสวนแบงคนละเทาไร (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน

453
ชื่อ ................................. นามสกุล ................................................................

แบบฝกทักษะดวยตนเอง
ฉบับที่ 32
รายวิชา พค. 21001 คณิตศาสตร 1
เรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอยละ
ผูสอน นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ การแกโจทยปญหาโดยใชสัดสวน
เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 20 คะแนน

จุดประสงคการเรียนรู : สามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนได
จงแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดั ส่ วนอยางละเอียด
1. แมตองการแบงเงินจํานวนหนึง่ ใหออย อน ออม อัน้ ในอัตราสวน ออย : อน = 2 : 1
อน : ออม = 4 : 3 และออม : อั้น = 5 : 4 ตองการทราบวาใครไดรับสวนแบงมากที่สุด
(10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ปรีดา สมปอง และสมศรี รวมกันลงทุนผลิตเปดรานขายของชํา โดยอัตราสวนทีป่ รีดาตอ
สมปองตอสมศรีลงทุนเปน 1 : 2 : 4 ถาเงินลงทุนทั้งหมดเปนเงิน 140,000 บาท จงหาวาแตละคน
ลงทุนคนละเทาไร (10 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
คะแนนทีไ่ ด ......... คะแนน
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เครื่องมือชุดที่ 6
แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม

455

แบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือกันในการปฏิบัติงานกลุม
คําชี้แจง ความคิดเห็นของผูเรียนเปนขอมูลที่มีประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพของแผนการสอน
โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองใดชองหนึ่งเพื่อแสดงระดับความคิดเห็นใหตรงกับความเปน
จริงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน นอย นอย
พฤติกรรมที่สังเกตเห็น
ที่สดุ
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก
1. สมาชิกแตละคนใหความชวยเหลือกัน เมื่อสมาชิกคนอื่นมีปญหา
2. สมาชิกในกลุมทุกคนกระตือรือรนตองการใหกิจกรรมสําเร็จ
3. สมาชิกในกลุมทุกคนรวมมือกันแกปญหาใหกิจกรรมสําเร็จ
ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน
4. สมาชิกแตละคนปฏิบตั ิตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จ
5. สมาชิกไมเอารัดเอาเปรียบกัน
6. สมาชิกทําหนาที่ของตนอยางกระตือรือรน
มีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกัน
7. สมาชิกมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
8. สมาชิกมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดการปฏิบัติกิจกรรม
รวมกัน
9. สมาชิกคอยชวยแนะนําสมาชิกในกลุมในสวนที่ยังไมเขาใจ
10. สมาชิกในกลุมคอยกระตุน ชมเชยและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
มีทักษะการทํางานระหวางบุคคลและกลุมยอย
11. มีความเปนผูนําหรือผูตามที่ดีตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
12. สมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
13. รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
14. มีการสื่อสารเพื่อรวมกันแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
15. ชวยเหลือกันในการตอบปญหา
16. สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

456

มาก
ที่สุด
(5)

พฤติกรรมที่สังเกตเห็น

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย นอย
ที่สดุ
กลาง
(3) (2) (1)
(4)

กระบวนการกลุม
17. สนับสนุนความคิดในสิ่งที่เห็นดวยกันภายในกลุม หรือแยง
ความคิดในสิ่งที่ไมเห็นดวย
18. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมอยางประชาธิปไตย
19. ทุกคนมีสว นรวมในการปฏิบัติกิจกรรมใหสําเร็จ
20. มีเปาหมายการปฏิบตั ิกิจกรรมใหสําเร็จรวมกัน
………………………………………………..
ผูประเมิน
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เครื่องมือชุดที่ 7
แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คําชี้แจง ความคิดเห็นของผูเรียนเปนขอมูลที่มีประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพของแผนการสอน
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งเพื่อแสดงระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน นอย นอย
พฤติกรรมการเรียนการสอน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
ขั้นเตรียมความพรอม
1. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูกอนสอน
2. ผูสอนบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลกอนสอน
3. ผูสอนแนะนําวิธกี ารเรียนรูใ หแกผูเรียนอยางชัดเจน
4. ผูสอนทบทวนความรูเดิม
5. ผูสอนเตรียมสื่อประกอบการสอน
6. ผูสอนสรางบรรยากาศในการเรียนไดนาสนใจ
ขัน้ นําเสนอบทเรียน และการสอน
7. ผูสอนใชเทคนิคการนําเขาสูบทเรียนหลากหลายและนาสนใจ
8. ผูสอนใหความรู ทํากิจกรรมอยางชัดเจน และทําใหผูเรียนเขาใจ
9. ผูสอนมีการใชสื่ออุปกรณการสอนหลายรูปแบบ
10. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย
ขั้นการเรียนและการทํากิจกรรมกลุมยอย
11. ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีการอภิปรายในกลุม และ
ระหวางกลุมอยางทั่วถึง
12. ผูเรียนกระตุนใหสมาชิกในกลุมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
13. ผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะการลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง
14. ผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม รูจักคิด รูจักวางแผนการทํางาน
รวมกัน
15. ผูเรียนมีโอกาสใชสื่อการเรียนการสอนตามที่ผูสอนแนะนํา
16. ผูเรียนไดคนพบคําตอบและมีทักษะในการปฏิบัติดวยตนเอง
17. ผูเรียนมีโอกาสเสนอความคิดและผลงานของตนเอง
18. ผูสอนคอยชี้แนะและกระตุนการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
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พฤติกรรมการเรียนการสอน
19. ผูเรียนและสมาชิกในกลุมไดรับการยกยองชมเชยจากผูสอน
20. ผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว เมื่อใชสื่อและ
อุปกรณประกอบการเรียนการสอน
21. ผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดไดดวยตัวเอง
22. มีความเปนประชาธิปไตยในกลุม
ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานกลุม
23. ผูเรียนไดสรุปบทเรียน
24. ผูเรียนไดเสนอผลงานของกลุม
25. ผูเรียนไดรับหนาที่ครบทุกหนาที่
26. ผูเรียนไดรับทักษะการทํางานกลุมจากการเรียนรู
27. ผูเรียนสามารถนําความรู ความสามารถจากการเรียนไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ขั้นประเมินความรู ความสามารถรายบุคคล
28. มีการวัดผลและประเมินผลกอนสอน
29. มีการวัดผลและประเมินผลระหวางเรียน
30. มีการวัดผลและประเมินผลหลังเรียน
31. ขอสอบหรือการวัดผลตรงตามเนือ้ หาและจุดประสงคที่เรียน
32. ขอสอบมีความเที่ยงตรงและยุติธรรม
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานอื่นๆ
33. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
34. ผูเรียนเห็นประโยชนของการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
35. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบรรยากาศการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและทฤษฎีการสรางความรู
36. อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
(4) (3) (2) (1)
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ภาคผนวก จ
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในโปรแกรม

461

ภาพบรรยากาศการทําแบบทดสอบกอนเรียน เปนแบบสบายๆ

462

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่ผูเรียนตั้งใจฟงขณะผูสอนนําเสนอบทเรียน

บรรยากาศการผูเรียนกระตือรือรนในการเรียนและผูสอนใหความใกลชิดคอยสังเกตการณ

463

ภาพบรรยากาศการเรียนรูแบบรวมมือที่ผูเรียนรวมมือกันคิด
และทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ในบรรยากาศที่เปนกันเอง

464

ภาพบรรยากาศการตอบขอสงสัยอยางใกลชิดและเปนกันเอง

465

กลุม ”เปนเลิศ” ไดรับรางวัล กลุมเรียนรูแบบรวมมือยอดเยี่ยม

การสัมภาษณครูผูชวยวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมความรวมมือในการเรียนรูคณิตศาสตรที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช

466

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อป 2536 และระดับปริญญา
มหาบัณฑิตสาขา สถิติ จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมือ่ ป 2545 เขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เมื่อป 2549 ปจจุบันปฏิบัติงานใน
ตําแหนงติวเตอรของสถาบันกวดวิชา M.S.Tutor สอนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมีและสถิติ
ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ”ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”

