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คำนำ 
 

 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง ที่กรุณาให้คำปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนที่สามารถนำไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
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๑. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/ชื่อประเด็นท้าทาย 
 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการกลุ่ม 
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวจุฬาทิพย์   ทิพย์ศรีบุตร 
วิชาที่สอน  วิชาคณิตศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพ่ือใช้ในการวางแผนอย่างเป็นระบบช่วย
วิเคราะห์แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจาหนี้ ยังเป็น
ศาสตร์ที ่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งเป็นความรู ้พื ้นฐานในการประยุกต์ 
สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มักถูกมองว่าเป็นวิชาที่
ยาก เช่น ระบบจำนวนจริง ฟังก์ชัน หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น เป็นต้น ประกอบกับผู้สอนส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ทำให้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนค่อนข้างต่ำ ซึ่งเกิดจากนักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
และการให้เหตุผล และเม่ือพบโจทย์ปัญหาที่มีความยากและซับซ้อนมาขึ้น จึงเกิดความท้อแท้ ไม่อยากทำและ
ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนเท่าที่ควร และส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยเห็นได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 
ดังจะเห็นได้จากการสอบวัดความรู้เรื่องความน่าจะเป็น พบว่านักเรียนแก้โจทย์ปัญหา ที่มีความซับซ้อนใน
เนื้อหาและเลือกใช้กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเพ่ือช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาไม่ถูกต้อง เกิดจากนักเรียน
ส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ โจทย์ปัญหา ซึ่งส่งผลให้คำตอบของโจทย์ปัญหาไม่ถูกต้อง  จึงเป็นผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่ามาตรฐานสถานศึกษา 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่นำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความ
น่าจะเป็น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม จังหวัดลำปาง ให้สูงขึ้น โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่มนั้นเป็นกระบวนการในการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มี
วัตถุประสงค์และมีการดำเนินงานร่วมกันโดยผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างก็ทำหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม 
และมีกระบวนการทำงานที่ดี เพื่อนำกลุ่มไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
กระบวนการทำงานกลุ่มที่ดี จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมและขยายขอบเขตการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น ทำ
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์การทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานกลุ่มที่ดีในจุดใดจุดหนึ่งของกระบวนการ เช่น ในเรื่องบทบาท
ผู้นำกลุ ่ม บทบาทสมาชิกกลุ ่ม กระบวนการทำงานกลุ ่ม องค์ประกอบอื่นๆที ่เกี ่ยวข้อง (ทิศนา ,2558) 
นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม ยังส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนของนักเรียนให้
เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจ และได้ฝึกทักษะกระบวนการการ
ทำงานเป็นกลุ่ม นำไปสู่ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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 ๓. วิธีการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนการสอน
เน้นกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
  ๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่มเรื่อง 
ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
สมมติฐานการวิจัย 
  ๑. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง ความน่าจะเป็น โดยจัดการเรียนการสอน เน้น
กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง มีนักเรียนร้อย
ละ ๗๐ ของนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนสอบ 
  ๒. นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม 
เรื่อง ความน่าจะเป็น อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตของประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
  ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   ๑.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง จำนวน ๔ ห้อง จำนวน ๑๒๓ คน 
   ๑.๒ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๒๕ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถใช้แทนประชากรได้ เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ได้จัดนักเรียนแต่ละห้องเรียนคละกัน ทั้งนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และ
กลุ่มอ่อน 

 ๒. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ๒.๑ ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง  
  ๒.๒ ตัวแปรตาม 
   ๒.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
   ๒.๒.๒ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการ
กลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑. แผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
  ๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
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  ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง 
ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
๔. การนำวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 ๑. ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ภาคเรียนที ่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้สอนในชั ่วโมงปกติ ตามแผนการจัดการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น จำนวน 11 แผน โดยทดสอบก่อนเรียนในแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่ ๑ เพื่อนำคะแนนที่ได้มาจัดกลุ่มนักเรียนโดยการนำคะแนนมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากและแบ่งกลุ่ม
นักเรียนออกเป็น 3 ส่วน คือ กลุ่มเก่ง ๑ ส่วน กลุ่มปานกลาง ๒ ส่วน และกลุ่มอ่อน ๑ ส่วน จากนั้นให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มจับสลากเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๖ กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยนักเรียนจากกลุ่มเก่ง ๑ คน นักเรียนจากกลุ่มปานกลาง ๒ คน และนักเรียนจากกลุ่มอ่อน ๑ คน 
จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น 
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ทำใบงานที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน กระตุ้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนักเรียนทำแบบฝึกทักษะ เพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 ๒. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ผู้วิจัยให้นักเรียน กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์(หลังเรียน) จำนวน ๒๐ ข้อ ในชั่วโมงสุดท้าย 
 ๓. ให้นัดเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
จังหวัดลำปาง นำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
   การหาค่าร้อยละ  
                         ค่าร้อยละ   =   (X ×100)/N 
                          เมื่อ  X       =  คะแนนที่ได้ 
              N      =  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
๕. ผลการศึกษา 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
     ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ก่อนเรียน) เรื่องความน่าจะเป็น ใช้
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีกาณศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อนำคะแนนก่อนเรียนมาจัดกลุ่ม
นักเรียน หลังจากนั้นได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง หลังสิ้นสุดการเรียนผู้วิจัยให้นักเรยีน
ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (หลังเรียน) สรุปผลได้ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียน
การสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
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นักเรียน คะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) ร้อยละ นักเรียน คะแนนที่ได ้

(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) ร้อยละ 

คนที่ 1 14 ๗0 คนที ่14 15 75 
คนที่ 2  15 75 คนที่ 15 18 90 
คนที่ 3 15 75 คนที่ 16 18 90 
คนที่ 4 17 85 คนที่ 17 18 90 
คนที่ 5 14 70 คนที่ 18 17 85 
คนที่ 6 15 75 คนที่ 19 18 90 
คนที่ 7 17 85 คนที่ 20 14 70 
คนที่  8 17 85 คนที่ 21 17 85 
คนที่ 9 17 85 คนที่ 22 15 75 

คนที่ 10 16 80 คนที่ 23 16 80 
คนที่ 11 14 70 คนที่ 24 14 70 
คนที่ 12 19 95 คนที่ 25 14 70 
คนที่ 13 15 75  

 
 จากตารางที่ ๑ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียน
การสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
มีนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๗๐ ของคะแนนสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 ๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่มเรื่อง 
ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง  

    ผู ้ว ิจ ัยดำเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที ่ม ีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๕ คน สรุปผลได้ดัง ตารางที่ ๒ 
ตารางที ่ ๒ แสดงร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
จังหวัดลำปาง โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้  
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด  

รายการประเมิน ร้อยละของระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑. บรรยากาศของการเรียนการสอนได้
เปิดโอกาศให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรม 

80 16 
4 

- - 

96 

๒. บรรยากาศของการเรียนการสอน
ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน 
 

76 20 
4 

- - 

96 
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รายการประเมิน ร้อยละของระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๓. การจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

92 8 
0 

- - 
100 

๔. การจัดการเรียนการสอนได้ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดและ
ตัดสินใจ 

76 16 
8 

- - 

92 

๕. การจัดการเรียนการสอนทำให้
นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 

88 8 
4 

- - 
96 

๖. การจัดการเรียนการสอนทำให้
นักเรียนมีโอกาศได้แสดงความคิดเห็น 

84 12 
4 

- - 
96 

๗. การจัดการเรียนการสอนทำให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากข้ึน 

80 12 
8 

- - 
92 

๘. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

80 16 
4 

- - 
96 

๙. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้
นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วย
ตนเองได้ 

88 8 
4 

- - 

96 

๑๐. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้
นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 

84 12 
4 

- - 
96 

 
 จากตารางที่ ๒ ร้อยละแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
จังหวัดลำปาง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนมเน้นกระบวนการกลุ่มมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ อยู่ในช่วง ๙๒ - ๑๐๐ 
 
๖. สรุปผลการศึกษา 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนการสอน
เน้นกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยนำเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ ๗๐ ของคะแนนสอบซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
 ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม 
เรื่อง ความน่าจะเป็น พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามสสมติฐานที่
ผู้วิจัยกำหนดไว้ 
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๗. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 
 ๑. นักเรียนสามารถนำความรู ้ทักษะกระบวนการกลุ ่มไปประยุกต์ใช ้ในรายวิชาอื ่นๆและใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 ๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

๘. เอกสารอ้างอิง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
  แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วัฒนาพร ระงับ
ทุกข,์ 2543, 
หน้า 1) 
   เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2545, หน้า 409) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) เป็นวัสดุ
หลักสูตรที ่ควรพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู ้ (UNIT PLAN) ที่กำหนด ไว้ เพื ่อให้การจัดการสอบบรรลุ
เป้าประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนโครงร่าง หรือพิมพ์เขียวที่
กล่าวถึงประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อการจัดการเรียนรู้และกระบวนการวัดผลที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ส่วน
แผนการเรียนรู้จะแสดงการจัดการเรียนรู้ตามบทเรียน (lesson) และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายวัน หรือ
รายสัปดาห์ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนตามกำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม   
          กรมวิชาการ (2546, หน้า 1 - 2) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ หมายถึง แผนซึ่งครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวางแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการใช้สื่อ
การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ แผนการวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์จากคำอธิบายรายวิชาหรือหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ที่กำหนด อันสอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ช่วงชั้น 
          แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการเรียนรู้  เป็นคำใหม่ที่นำมาใช้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 เหตุที่ใช้คำ “แผนการจัดการเรียนรู้” แทนคำ “แผนการสอน” เพราะต้องการให้ผู้สอนมุ่ง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่บ่ง
ไว้ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 ที่กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด” (อาภรณ์ ใจ
เที่ยง, 2546, หน้า 213) 
          แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการเตรียมการสอนหรือกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบและจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มากำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ (สุวิทย์ มูลคำ, 2549, หน้า 58)              
          แผนการสอนเป็นแผนที่กำหนดขั้นตอนการสอนที่ครูมุ่งหวังจะให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
เนื้อหา และประสลการณ์หน่วยใดหน่วยหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (อ้างถึงใน ชัย
ยงค์ พรหมวงศ,์ 2532, หน้า 187) 
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          แผนการสอน คือการนำวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจะต้องทำแผนการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็น
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน และการวัดผลประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระ
และจุดประสงค์การเรียนย่อยๆ  
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร สภาพของผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุ
อุปกรณ์และตรงกับชีวิตจริงในโรงเรียน วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (อ้างถึงในสงบ  ลักษณะ, 2533, หน้า 1) 
          จากความหมายข้างต้นสรุปว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนที่ผู ้สอน
จัดทำขึ้นจากคู่มือครูทำให้ทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด อย่างไร 
ใช้สื่อการเรียนอย่างไร มีการประเมินอย่างไร 

ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก 
ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็น
ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งม่ันที่จะทำงาน มี
ขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ทำ และสิ่งเหล่านี้จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีก
ด้วย 

  วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ
แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการ
ตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้
รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตร
ชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายใน
ระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 

  กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและ
สิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง 

  กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกต
โดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

  นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 

  เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ใน
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ทางบวกที่เกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่ง
ที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 
  สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่ง
หมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหาก
ความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Shelly  อ้างโดย ประกายดาว  (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่
เกิดข้ึนแล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็น
ความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะที่
วิชัย  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานไม่ต่างกัน 

  พิทักษ ์ (2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่
แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมิน
ว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น 

  ขณะที่ ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่
เกีย่วกับความพึงพอใจในการทำงานนั้นมี 3 ประการ คือ 

  ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน เพศ จำนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทำงาน การศึกษา 
เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 

  ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทำงาน ฐานะทางวิชาชีพ 
ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและท่ีทำงาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

  ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความม่ันคงในงาน รายรับ 
ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ สภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน ความรับผิด การ
สื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็น
ความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบาก
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บางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ 
(recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจ
ไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่าง
เพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาส
โลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
  อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการ
บางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของ
ตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน คำตอบของมาสโลว์ คือ ความ
ต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับ
ความต้องการตามความสำคัญ คือ 

  1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ อาหาร ที่พัก 
อากาศ ยารักษาโรค 

   1.2  ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อ
ความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

  1.3   ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 

  1.4   ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือ
และสถานะทางสังคม 

  1.5  ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการ
สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ 

  บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความ
ต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความ
พึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะ
ไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่
อากาศท่ีบริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละข้ันได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการใน
ขั้นลำดับต่อไป 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
  ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วน
ช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือ
การควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรม
หลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 

  ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทำสิ่งใดๆที่
ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลำบาก โดยอาจแบ่ง
ประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 

  ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุษย์โดย
ธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ 

  ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะพยายาม
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แสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป 

  ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพ่ือ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย 
            จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่า   ความหมายของความพึงพอใจ   คือความรู้สึกนึกคิด หรือ ทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี  หรือในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อสิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น 

การวัดความพึงพอใจ 
            ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบกับระดับ ความรู้สึกของ
นักเรียนดังนั้นในการวัด ความพึงพอใจในการเรียนรู้กระทำได้หลายวิธี ต่อไปนี้ (สาโรจน์ ไสยสมบัติ , 2534: 
39) 
                   1.  การใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง 
                   2.  การสัมภาษณ์ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัย เทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจ
ให้ผู้ตอบคำถามตามข้อเท็จจริง 
               3.  การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้ง ก่อนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรมและ หลัง
การปฏิบัติกิจกรรมจะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถที่จะวัดได้หลายวิธี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความ สะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย  หรือเป้าหมายของการวัดด้วยจึงจะส่งผลให้การวัดนั้น มี
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ 
                จากการศึกษา ผู้วิจัย  สรุปได้ว่า   ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน จะมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก   ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ กิจกรรมที่ผู ้เรียนได้ปฏิบัตินั ้น ทำให้ผู ้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ   ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใด   นั่นคือสิ่ง 
ที่ครูผู้สอนจะคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 
ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 

กระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติ
และพฤติกรรมของคน ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาการทำงานของกลุ่มคนให้มี
ประสิทธิภาพ 

จุดเริ่มต้นของค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ การศึกษากลุ่มคนด้านพลังกลุ่มและผู้ที่ได้เชื่อว่าเป็นบิดา 
ของกระบวนการกลุ่มก็คือ เคริร์ท  เลวิน (Kurt  Lewin) นักจิตวิทยาสังคมและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน โดย
เริ่มศึกษาตั ้งแต่ประมาณปี ค.ศ 1920 เป็นต้นมา และได้มีผู ้นำหลักการของพลังกลุ ่มไปใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม การพัฒนาบุคลิกภาพและจุดประสงค์อ่ืน ๆ วงการ รวมทั้งในวงการศึกษา 

1.หลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม 

แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนาน ของเคิร์ท  เลวิน ที่กล่าวโดยสรุปไว้ดังนี้ 

1. พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
2. โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน และจะมี

ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม 
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3. การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระทำ ความรู้สึก และ
ความคิด 

4. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันทำงานโดยอาศัยความสามารถ
ของแต่ละบุคคลซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม 

2.หลักการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ที่สำคัญมีดังนี้ 

1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดจากการบรรยาย
เพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม แต่การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนทั้งในด้าน
ความคิด การกระทำและความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

2. การเรียนรู้ควรจะเป็นกระบวนการกลุ่มท่ีสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานการทำงานกลุ่มท่ีให้
ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความรู้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนโดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

3.การเรียนรู้ควรเป็นระบวนการที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการกระทำกิจกรรมด้วย
ตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาวิชาหรือสาระจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความใจอย่างลึกซ้ึง จดจำได้ดี อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนได้รวมทั้งสามารถ
นำไปสู่การนำไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านของผู้เรียน 

4. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเยนรู้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการแสวงหาความรู้ที่เป็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ดังนั้นถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีระและมีข้ันตอนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้หรือตอบคำถามการรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม คือ ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับจากการลงมือร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของแต่ละคนแต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลและมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน หลักการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม มีหลักการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน สรุปได้ดังนี้ ( คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักงาน 2540 ) 

1.เป็นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนโดยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมมากท่ีสุด 

2.เป็นการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด กลุ่มจะเป็นแหล่งความรู้
สำคัญที่จะฝึกให้ผู้เกิดความรู้ความใจ และสามารถปรับตัวและเข้ากับผู้อ่ืนได้ 

3.เป็นการสอนที่ยึดหลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนเอง โดยครูเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพยายามค้นหา และพบคำตอบด้วยตนเอง 
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4.เป็นการสอนที่ให้ความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการแสวงหา
ความรู้ และคำตอบต่าง ๆ ครูจะต้องให้ความสำคัญของกระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหาคำตอบ 

4. รูปแบบและขั้นตอนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม (คณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ สำนักงาน 2540 ) มีข้ันตอนดังนี้ 

1.ตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

2.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเองและมีการเพื่อ
ทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานกลุ่ม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

2.1. ขั้นนำ เป็นการสร้างบรรยากาศและสมาธิของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน การ
จัดสถานที่ การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แนะนำวิธีดำเนินการสอน กติกาหรือกฎเกณฑ์การทำงาน 
ระยะเวลาการทำงาน 

2.2. ขั้นสอน เป็นขั้นที่ครูลงมือสอนโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรง โดยที่กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องในบทเรียน เช่นกิจกรรม เกม
และเพลง บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง การอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 

2.3. ขั้นวิเคราะห์ เมื่อดำเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้แล้ว จะให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน โดย
วิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับจาการทำงานกลุ่มให้คนอ่ืนได้รับรู้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
กันแนะกัน ขั้นวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และมองเห็นปัญหาและวิธีการทำงานที่
เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนที่ดี จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถค้นแนวคิดที่ต้องการด้วยตนเอง เป็นการขยายประสบการณ์การเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสม 

2.4. ขั้นสรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้ นักเรียนสรุป รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่ โดยครู
กระตุ้นให้แนวทางและหาข้อสรุป จากนั้นนำข้อสรุปที่ค้นพบจากเนื้อหาวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
ตนเองและนำหลักการที่ได้ไปใช้เพื่อการปรับปรุงตนเอง ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับคนอ่ืนประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และดำรงชีวิตประจำวันเช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ เกิด
ความเห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิของผู้อื่น แก้ปัญหา ประดิษฐ์สิ่งใหม่ เป็นต้น 

2.5. ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลว่า ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด โดยจะ
ประเมินทั้งด้านเนื้อหาวิชาและด้านกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ประเมินด้านมนุษย์สัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม 
เช่น ผลการทำงาน ความสามัคคี คุณธรรมหรือค่านิยมของกลุ่ม ประเมินความสัมพันธ์ในกลุ่ม จากการให้
สมาชิกติชมหรือวิจารณ์แก่กันโดยปราศจากอคติ จะทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้และจะทำผู้สอน
เข้าใจนักเรียนได้ อันจะทำให้ผู้เรียนผู้สอนเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันอันจะเป็นหนทางในการนำไปพิจารณา
แก้ปัญหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

5. ขนาดของกลุ่มและการแบ่งกลุ่ม 
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การแบ่งกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกันนั้น ผู้สอนอาจจะแบ่งกลุ่มโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การ
จัดการเรียนการสอน (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงาน 2534 : 230) เช่น 

1. แบ่งกลุ่มตามเพศ ใช้ในกรณีครุมีวัตถุประสงค์ที่ชี้เฉพาะลงไป เช่น ต้องการสำรวจความระหว่าง
เพศหญิงและชาย ในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ 

2. แบ่งตามความสามารถ ใช้ในกรณีท่ีครูมีภาระงานมอบหมายให้แต่ละกลุ่มแตกต่างไปตามความสาม
รถ หรือต้องการศึกษาความแตกต่างในการทำงานระหว่างกลุ่มท่ีมีความสามารถสูงและต่ำ 

3. แบ่งตามความถนัด โดยแบ่งกลุ่มที่มีความถนัดเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน 

4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ โดยให้สมาชิกเลือกเข้ากลุ่มดับคนที่ตนเองพอใจ ซึ่งครูทำได้แต่ไม่ควร
ใช้บ่อยนักเพราะจะทำให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการทำงานกับบุคคลที่หลายหลาย 

5. แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง ครูเจาะจงให้เด็กบางคนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ให้เด็กเรียนเก่งกับเด็กที่
เรียนอ่อนเพ่ือให้เด็กเรียนเก่งช่วยเด็กท่ีเรียนอ่อน หรือให้เด็กปรับตัวเข้าหากัน 

6. แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม ไม่เป็นการเจาะจงว่าให้ใครอยู่ใครกับใคร 

7. แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ คือ การรวมกลุ่มโดยโดยพิจารณาเด็กที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันมา
อยู่ด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการช่วยกันวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ 

7. วิธีการสอนที่สอดคล้องับหลักการการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

1. การระดมความคิด เป็นการรวมกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 -5 คน และให้ทุกคนแสวงความ
คิดเห็นอย่างทั่วถึง เพ่ือรวบรวมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้หลายแง่มุม ทุกความคิดได้รับการยอมรับโดย
ไม่มีการโต้แย้งกน แล้วนำความคิดท้ังมวลมาผสานกัน 

2. ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติข้ึนโดยให้ผู้เรียนตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีการสรุปผลใน
ลักษณะของการแพ้การชนะ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ 
วิธีการสอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดความสนุกสนาน 

3. บทบาทสมมติ เป็นวิธีการสอนที่มีการกำหนดบทบาทของผู้เรียนในสถานการณ์ที่สมมติข้ึนมาโดย
ให้ผู้เรียนสวมบทบาทและแสดงออกโดยใช้บุคลิกภาพประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นหลัก 
วิธีการสอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังช่วย
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา 

4. สถานการณ์จำลอง เป็นวิธีกาสอนโดยการจำลองสถานการณ์จริงหรือสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงแล้วให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์นั้นพร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการแสดงพฤตอกรรมต่าง ๆ ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้เรียนอาจจะไม่กล้าแสดงออก 

5. กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการสอนที่ใช้การสอนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ันจริง แต่นำมาดัดแปลงเพ่ือให้
ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่
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การสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับผู้เรียนยิ่งขึ้น 

6. การแสดงละคร เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทตามบทที่มีผู้เขียนหรือกำหนดไว้ให้ โดยผู้
แสดงจะต้องแสดงบทบาทตามที่กำหนดโดยไม่นำเอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดเข้ามาใส่ในการแสดง
บทบาทนั้น ๆ วิธีนี้จะช่วยให้มีประสบการณ์ในการรับรู้เหตุผล ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้อื่นซึ่งจะ
ช่วยฝึกทักษะการทำงานร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน 

7. เป็นวิธีการสอนโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยที่มีสมาชิกประมาณ 6 -12 คน และมีกากำหนดให้
มีผู้นำกลุ่มทำหน้าทีเ่ป็นผู้ดำเนินการอภิปราย สมาชิกทุกคนมีสวนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วสรุป
หรือประมวลสาระที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน วิธีการนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอข้อมูลหรือประสบการณ์ของตนเองเพ่ือให้กลุ่มได้ข้อมูลมากข้ึน 

วิธีการสอนทีส่นับสนุนหลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่มเหล่านี้ เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้การจัด
ประสบการณ์การสอนที่หลากหลายแลผู้สอนอาจใช้วิธีสอนอ่ืน ๆ ได้อีก โดยยึดหลักสำคัญ คือ การเลือกใช้
วิธีการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอนแต่ละครั้ง 

8. การประเมินผลการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม   (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2522) มีดังนี้ 

1. การให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งผู้สอนควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาส
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น 

2. การให้ผู้เรียนร่วมประเมินผลการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน ซึ่งสามารถประเมินผลได้ 2 
ลักษณะ คือ 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม 

2. การประเมินผลความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

9. บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

       บทบาทครู (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงาน 2540) มีดังนี ้

1.มีความเป้ฯกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจนักเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน สนใจ ให้กำลังใจ 
สนทนา ไถ่ถาม 

2.พูดน้อย และจะเป็นเพียง ผู้ประสานงาน แนะนำ ช่วยเหลือเมือนักเรียนต้องการเท่านั้น 

3.ไม่ชี้นำหรือโน้มน้าวความคิดของนักเรียน 

4.สนับสนุน ให้กำลังใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานแสดงออกอย่างอิสระ 
และแสดงออกซ่ึงความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 

5.สนับสนุนให้นักเรียนสมารถวิเคราะห์ สรุปผลการเรียนรู้และประเมินผลการกระทำงานให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
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ภาคผนวก ก แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

คำชี้แจง : คำชี้แจง ให้นักเรียน ในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และตรงตามความ
คิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชาย 
 หญิง 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้  
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด  

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ๑. บรรยากาศของการเรียนการสอนได้เปิดโอกาศให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 
     

2 ๒. บรรยากาศของการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
 

     

3 ๓. การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา      
4 การจัดการเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ

การคิดและตัดสินใจ 
     

5 การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ      
6 การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีโอกาศได้แสดง

ความคิดเห็น 
     

7 การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามาก
ขึ้น 

     

๘ การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน 

     

๙ การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ 

     

๑๐ การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการ
คิดท่ีสูงขึ้น 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


