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การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนการสอน              
เน้นกระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา จังหวดัน่าน 
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บทคดัย่อ 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดั                  
การเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสา จังหวดัน่าน ท่ีเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน         
จ านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม                                      
เร่ือง ความน่าจะเป็น จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น                           
และแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ืองความน่าจะเป็น 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม ร้อยละ 100                    
ของนักเรียนทั้ งหมดผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนสอบและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ                                
การจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were :  1)  to development of mathematics achievement in Probability.                     

The Learning process is using group process-based instruction.  2)  to study the satisfaction of students in 
mathayomsuksa 5 who study the probability by using group process-based instruction. The target group is 28 students 
in mathayomsuksa 5 who study fundamental mathematics in 1st semester of 2016 year academic.  The research 
instruments include of 12 mathematics probability lesson plans, a probability achievement test and a assessment of 
student satisfaction.  The results of research found that 100 percent of students learning with group process-based 
instruction passed the test scores of 60 percentage points.  And the student’ s satisfaction in learning with group 
process-based instruction are in a high level up. 
 
ค าส าคญั: การจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม  
Keywords:  GROUP PROCESS-BASED INSTRUCTION 
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บทน า 
  คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีต้องใช้ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพ่ือใช้ในการวางแผนอย่างเป็นระบบ                      
ช่วยวเิคราะห์แกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัเป็นศาสตร์ท่ี
จ าเป็นต่อการพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นความรู้พ้ืนฐานในการประยกุต ์ส่ิงประดิษฐเ์ทคโนโลยหีรือ
เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ใหม่ ๆ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกใหม้นุษยไ์ดมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
  ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มกัจะถูกมองว่าเป็นวิชาท่ียาก 
เช่น ระบบจ านวนของจริง ตรีโกณมิติ สถิติเบ้ืองตน้และความน่าจะเป็น  เป็นตน้ ประกอบกบัผูส้อนส่วนใหญ่ใชว้ิธี                 
การสอนแบบบรรยาย ท าให้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ จึงส่งให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนค่อนข้างต ่า ซ่ึงเกิดจากนักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการให้เหตุผล                          
และเม่ือพบโจทยปั์ญหาท่ีมีความยากและซับซ้อนมากข้ึน จึงเกิดความทอ้แท ้ไม่อยากท าและไม่มีความกระตือรือร้น               
ในการเรียนเท่าท่ีควร และส่งผลใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ โดยเห็นไดจ้ากการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา ปรากฏว่าไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบ
ระดบัชาติ (O-NET) ในระดบัโรงเรียนของปีการศึกษา 2556 กบั ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 19.22 และ 
20.20  ตามล าดับ จะเห็นว่าผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียนเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย แต่ยงัต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ                   
ในปีการศึกษา 2556 กับ ปีการศึกษา 2557 คือ ร้อยละ 21.48 และ 21.74 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ พบวา่ สาระท่ี 5 เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 18.22 ส่วนในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 13.81 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียลดลงร้อยละ 4.41 (สถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ:2559)   
  ผลการจดัการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนไม่เขา้ใจใน
เน้ือหาหลาย ๆ เร่ือง เช่น ล าดบั อนุกรม สถิติ(1) สถิติ(2) และความน่าจะเป็น  ซ่ึงจากการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา พร้อมกับการสอบวดัความรู้ในแต่ละหน่วย           
ผลปรากฏดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วยที ่ เร่ือง คะแนนเฉลีย่(20 คะแนน) ร้อยละ 
1 ล าดบั 14.35 71.75 
2 อนุกรม 14.07 70.35 
3 สถิติ(1) 14.25 71.25 
4 สถิติ(2) 14.49 72.45 
5 ความน่าจะเป็น 13.86 69.30 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นวา่ ในปีการศึกษา 2557  เร่ือง ความน่าเป็น มีค่าเฉล่ียเป็น 13.86 คิดเป็นร้อยละ 69.30 

พบวา่ นักเรียนแกโ้จทยปั์ญหา เร่ืองความน่าจะเป็น ท่ีมีความซบัซ้อนในเน้ือหาและเลือกใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบั
การนับเพ่ือช่วยในการแกโ้จทยปั์ญหาไม่ถูกตอ้ง เกิดจากนักเรียนส่วนใหญ่ขาดทกัษะการคิด วิเคราะห์ โจทยปั์ญหา              
ซ่ึงส่งผลใหค้  าตอบของโจทยปั์ญหาไม่ถูกตอ้ง จึงเป็นผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่ากวา่เน้ือหาอ่ืนๆ  
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  ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีน าเทคนิคการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น 
เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน ให้สูงข้ึน                  
โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลซ่ึงการจดัการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่มนั้น  
เป็นกระบวนการในการท างานร่วมกนัของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีวตัถุประสงคแ์ละมีการด าเนินงานร่วมกนัโดยผูน้ า
กลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างก็ท าหน้าท่ีของตนอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการท างานท่ีดี เพ่ือน ากลุ่มไปสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้อีกทั้งยงัการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มท่ีดี จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะทางสังคม 
และขยายขอบเขตการเรียนรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน ท าใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์การท างาน ท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการท างานกลุ่มท่ีดีในจุดใดจุดหน่ึงของ
กระบวนการ เช่น ในเร่ืองบทบาทผูน้ ากลุ่ม บทบาทสมาชิกกลุ่ม กระบวนการท างานกลุ่ม องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง (ทิศนา,2558) นอกจากน้ี การจดัการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม ยงัส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน
ของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นกัเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจ และไดฝึ้กทกัษะกระบวนการ
การท างานเป็นกลุ่ม น าไปสู่ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ท าใหน้กัเรียนมีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ี มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม                               
เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 
 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนการสอนเน้นกระบวน                 
การกลุ่ม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน มีนกัเรียนร้อยละ 70 ของนกัเรียนทั้งหมดผ่าน
เกณฑค์ะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนสอบ 

2. นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ือง 
ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
  ขอบเขตของประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรและเน้ือหาท่ีศึกษาดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
1.1   ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
สา จงัหวดัน่าน จ านวน 6 หอ้งเรียน จ านวน 226 คน  

1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสา จังหวดัน่าน จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 28 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสามารถใชแ้ทนประชากรได ้เน่ืองจากนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน ไดจ้ดันักเรียน
แต่ละหอ้งเรียนคละกนั ทั้งนกัเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
2.1  ตัวแปรอิสระ  คือ การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น                     

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 
2.2   ตวัแปรตาม 

 2.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 

2.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ี มีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม                     
เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. แผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม  เร่ือง ความน่าจะเป็น  ส าห รับนัก เรียน                                   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา            
ปีท่ี 5  โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม                       
เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม คือ การด าเนินการเรียนการสอนโดยท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนท างาน
หรือกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสอนหรือฝึกหรือแนะน าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการท างาน
กลุ่มท่ีดีควบคู่ไปกบัการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาสาระตามวตัถุประสงค ์
 แผนการจั ดก าร เรี ยนการสอน เน้ น กระบวนการกลุ่ ม  เร่ื อง  ความ น่ าจะ เป็ น  ส าห รับนั ก เรี ยน                                            
ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนสา จังหวดัน่าน หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง                
ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที จ านวน 4 
สปัดาห์ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  หมายถึง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยวดัพฤติกรรมด้านความรู้และทักษะ                   
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                
จ านวน 20 ขอ้  
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 แบบประเมินความพึงพอใจ หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึน เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 
  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียน             
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน  
วธีิการด าเนินการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี   
1. ผู ้ วิ จั ยน าแ ผ น ก ารจัด ก าร เรี ยน ก ารส อน เน้ น ก ระบ วน ก ารก ลุ่ ม  เ ร่ื อ ง  ค ว าม น่ าจ ะ เป็ น                              

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สอนในชั่วโมงปกติ ตามแผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง                                  
ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน จ านวน 12 แผน โดยทดสอบก่อนเรียน   
ในแผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 1 เพื่อน าคะแนนท่ีไดม้าจดักลุ่มนักเรียนโดยการน าคะแนนมาเรียงล าดบัจากน้อย              
ไปมากและแบ่งกลุ่มคะแนนออกเป็น 3 ส่วน คือ กลุ่มเก่ง 1 ส่วน กลุ่มปานกลาง 2 ส่วน และกลุ่มอ่อน 1 ส่วน จากนั้นให้
นกัเรียนแต่กลุ่มจบัสลากเพ่ือจดักลุ่มนกัเรียนโดยการแบ่งนกัเรียนเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซ่ึงแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย
นักเรียนจากกลุ่มเก่ง 1 คน นักเรียนจากกลุ่มปานกลาง 2 คนและนักเรียนจากกลุ่มอ่อน 1 คน จากนั้นผูว้ิจัยด าเนิน                  
การสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น จ านวน 10 ชั่วโมง ในแผน              
การจัดการเรียนการสอนท่ี 2 – 11 ระหว่างท่ีเรียนนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ท าใบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย                 
โดยใชเ้ทคนิค กลวธีิคิดเด่ียว – เพ่ือนคู่คิด – แลกเปล่ียนทั้งกลุ่ม กลวธีิระดมสมอง กลวธีิมา้หมุนและกลวธีิตวัต่อจ๊ิกซอว ์
เพื่อสร้างบรรยายกาศในเรียนรู้ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน กระตุน้ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเองและนกัเรียนแต่ละท าแบบฝึกทกัษะ เพ่ือทบทวนความรู้ 

2.  เม่ือส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน ผูว้ิจยัให้นักเรียน กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ (หลงัเรียน) จ านวน 20 ขอ้ ในชัว่โมงสุดทา้ย ซ่ึงตรงกบัแผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 12  

3. ให้นกัเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้ กระบวนการ
กลุ่ม เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน น าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์
โดยวธีิการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยั  น าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
1.1   หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ (หลงัเรียน) (บุญชม, 2553) 
1.1.1 ค่าความยากง่าย (p) เกณฑท่ี์เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 

สูตร   
N

R
p   
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     เม่ือ p    แทน  ระดบัความยากง่าย 
              R    แทน  จ านวนผูต้อบถูกทั้งหมด 
              N    แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 

1.1.2   ค่าอ านาจจ าแนก (r) เกณฑท่ี์เหมาะสมไม่ต ่ากวา่ 0.20 

สูตร   
f

RlRu
r


  

     เม่ือ r      แทน  อ านาจจ าแนก 
                 Ru   แทน  จ านวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
                       Rl    แทน  จ านวนคนกลุ่มต ่าท่ีตอบถูก 
                       f      แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่าซ่ึงเท่ากนั 

1.1.3  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (หลังเรียน)                  
ดว้ยวธีิของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั โดยใชสู้ตร KR-20 (อนุวติั, 2546) 

สูตร  

       เม่ือ rKR-20   
 
 แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

 

                         K          แทน  จ านวนขอ้สอบ 
                             p           แทน  สดัส่วนของผูท้  าถูกหารดว้ยจ านวนคนสอบทั้งหมด 
                         q           แทน  สดัส่วนของผูท้  าผิดในขอ้หน่ึง ๆ หรือ 1 – p  
                         s2          แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

                                                             โดย   

1.2  หาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (หลังเรียน)                     
โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (หลงัเรียน) กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) (สมนึก, 2548) 

สูตร 
N

R
IOC


  

     เม่ือ IOC    แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหาหรือระหวา่ง 
                                                                                        ขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
                     R    แทน  ผลรวมระหวา่งคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                        N        แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 

2. สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนและวิเคราะห์แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน ใชค้่าร้อยละ (บุญชม, 2553) ใชสู้ตรดงัน้ี 

สูตร 
f

p
N

 100  
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      เม่ือ    P    แทน  ค่าร้อยละ 
        F    แทน  ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 
        N    แทน  จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

ผลการวจัิย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการ
กลุ่ม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 

ผู ้วิจัยได้น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ก่อนเรียน) เร่ือง ความ น่ าจะ เป็ น                                                
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เพ่ือน าคะแนนก่อนเรียนมาจดักลุ่มนกัเรียนออกเป็น 
4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน หลังจากนั้ นได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น                            
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา  จงัหวดัน่าน หลงัส้ินสุดการเรียน ผูว้ิจยั ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (หลงัเรียน) สรุปผลไดด้งัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1   แสดงร้อยละของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนการสอน 
                   เนน้กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 
 

นักเรียน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
ร้อยละ นักเรียน 

คะแนนทีไ่ด้ 
(คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

ร้อยละ 

คนท่ี 1 12 60 คนท่ี 15 13 65 

คนท่ี 2 15 75 คนท่ี 16 16 80 

คนท่ี 3 13 65 คนท่ี 17 18 90 

คนท่ี 4 16 80 คนท่ี 18 12 60 

คนท่ี 5 14 70 คนท่ี 19 14 70 

คนท่ี 6 14 70 คนท่ี 20 14 70 

คนท่ี 7 13 65 คนท่ี 21 14 70 

คนท่ี 8 14 70 คนท่ี 22 13 65 

คนท่ี 9 16 80 คนท่ี 23 14 70 

คนท่ี 10 12 60 คนท่ี 24 17 85 

คนท่ี 11 15 75 คนท่ี 25 17 85 

คนท่ี 12 17 85 คนท่ี 26 15 75 

คนท่ี 13 15 75 คนท่ี 27 15 75 

คนท่ี 14 15 75 คนท่ี 28 15 75 
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  จากตารางท่ี 1  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียน                
การสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน มีนกัเรียนร้อยละ 100 ของ
นกัเรียนทั้งหมดผา่นเกณฑค์ะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง             
ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 

ผูว้จิยัด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม 
เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน กบักลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนท่ี 1                    
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 28 คน สรุปผลไดด้งั ตารางท่ี 2  
ตารางที ่2    แสดงร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการ 
                    กลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 

รายการประเมนิ 
ร้อยละของระดบัความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านบรรยากาศของการเรียนการสอน 
1. บรรยากาศของการเรียนการสอนไดเ้ปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

60.71 28.57 10.71 - - 

89.29 
2. บรรยากาศของการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 

71.43 25.00 3.57 - - 
96.43 

3. บรรยากาศของการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียน 

67.86 21.43 10.71 
 

- - 
89.29 

4. บรรยากาศของการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้
นกัเรียนท ากิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ 

64.29 28.57 7.14 
 

- - 
92.86 

5. บรรยากาศของการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียน
เกิดความคิดท่ีหลากหลาย 

60.72 32.14 7.14 
 

- - 
92.86 

ด้านการจดัการเรียนการสอน  
6. การจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบั
เน้ือหา 

64.29 25.00 10.71 - - 
89.29 

7. การจดัการเรียนการสอนไดส่้งเสริมใหน้กัเรียน
ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิด 

60.72 28.57 10.71 
 

- - 
89.29 

8. การจดัการเรียนการสอนไดส่้งเสริมใหน้กัเรียน
ไดใ้ชท้กัษะการคิดและตดัสินใจ 

57.14 35.72 7.14 
 

- - 
92.86 

9. การจดัการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนกลา้คิด
กลา้ตอบ 

64.29 25.00 10.71 - - 
89.29 

10.  การจดัการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนมี
โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น 

67.86 25.00 7.14 - - 
92.86 
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ตารางที ่2    แสดงร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการ 
                    กลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ร้อยละของระดบัความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
11. การจดัการเรียนการสอนท าให้นักเรียนเขา้ใจใน
เน้ือหามากข้ึน 

60.72 32.14 7.14 - - 
92.86 

12. การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ร่วมกนั 

64.29 25.00 10.71 - - 
89.29 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจดัการเรียนการสอน  
13. การจดัการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
เน้ือหาไดง่้าย 

71.43 17.86 10.71 - - 
89.29 

14. การจดัการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนจ าเน้ือหา
ไดน้าน 

64.29 21.41  
14.29 

- - 
85.71 

15. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้

53.57 21.43 25.00 - - 
75.00 

16. การจดัการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนน าวธีิการ
เรียนรู้ไปใชใ้นวชิาอ่ืนๆ 

57.14 21.43 21.43 - - 
78.57 

17. การจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนพฒันา
ทกัษะการคิดท่ีสูงข้ึน 

60.71 25.00 14.29 - - 
85.71 

18. การจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นัก เรียน
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล 

64.29 25.00 10.71 - - 
89.29 

19. การจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนเข้าใจ
และรู้จกัเพ่ือนมากข้ึน 

82.14 17.86 - - - 
100.00 

20. การจดัการเรียนการสอนท าให้นักเรียนสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

89.29 10.71 - - - 
100.00 

 
 จากตารางท่ี 2   ร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน พบวา่ 
 ดา้นบรรยากาศของการจดัการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนเน้น 
กระบวนการกลุ่ม เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัมาก
ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ อยูใ่นช่วง 89.23 – 96.43        
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  ดา้นการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม 
เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน อยู่ในระดับมากข้ึนไป                                    
คิดเป็นร้อยละ อยูใ่นช่วง 89.23 – 92.86        
 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนการสอน  นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจดัการเรียนการ
สอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน อยูใ่น
ระดบัมากข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ อยูใ่นช่วง 75.00 – 100.00        
 ผลการวิเคราะห์ร้อยละความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม 
เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน ทั้ง 3 ดา้น พบว่า นักเรียนมีความ              
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ืองความน่าจะเป็น อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป ทุกดา้น แสดงวา่ 
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม เร่ืองความน่าจะเป็น อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จังหวดัน่าน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้                      
ผูว้จิยัน าเสนอการอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการ
กลุ่ม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน มีนักเรียนร้อยละ 100  ของนักเรียนทั้งหมดผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 60  ของคะแนนสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ท่ีตั้ งไว ้ อาจเน่ืองมาจาก                                                    
ผลจากการจดัการเรียนการสอนเน้นกระบวนกลุ่ม ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลวิธีคิดเด่ียว – เพ่ือนคู่คิด – แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
กลวิธีระดมสมอง น ามาเป็นกลวิธีการสอนหลกัในการจดัการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกันและกนั กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ท าให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิดท่ีสูงข้ึน สามารถแกปั้ญหาท่ีมีความซับซ้อนข้ึนได้ในเวลาท่ีมีอยู่จ  ากัดในแต่ละคาบเรียน 
นอกจากน้ีผู ้วิจัยได้เปล่ียนบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนโดยการน ากลวิธี จ๊ิกซอว์และกลวิธีม้าหมุน                     
ซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีนักเรียนตอ้งกิจกรรมอยา่งอิสระ มีการแข่งขนัระหวา่งกลุ่ม มีคะแนนเป็นแรงเสริม เพ่ือช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั กลา้คิด กลา้ตอบ กลา้ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล และสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริญญารักษ ์  
(2550) ซ่ึงไดท้ าการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ โดยการ
สอนแบบกระบวนการกลุ่ม ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ตืนวทิยา จงัหวดัล าพนู ผลการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มพบวา่นกัเรียนมีทกัษะการท างานร่วมกนั  มีความสามคัคี 
และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนในดา้นความมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ 
มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ และมีความเป็นประชาธิปไตย นอกจากนั้นบรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียดส่งผลให้นักเรียน
เรียนรู้อยา่งมีความสุข  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง 
ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนสา  จังหวัดน่าน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง                                   
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มีความพึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้อาจสืบเน่ืองมาจาก  ผูว้ิจยัไดส้ร้างบรรยากาศและ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามแผนการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง 
ความน่าจะเป็น โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน ท ากิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ กลา้คิด กลา้ท า มีความกระตือรือร้น ความสนใจ
ในการเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน จึงท าให้การจดัการเรียนการสอนในแต่ละแผนนั้นประสบ
ผลส าเร็จ ท าให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย                     
จ าเน้ือหาไดน้าน น าไปสู่การพฒันาทกัษะการคิดท่ีสูงข้ึนเพ่ือช่วยให้นกัเรียนตดัสินใจไดโ้ดยใชเ้หตุผล และสามารถน า
วธีิการเรียนรู้ไปใชใ้นวชิาอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของอจัฉรา(2551) ท่ีไดท้ าการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบกระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนเจริญพิทยา
คม  ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมี
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบกระบวนการกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่ามีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียนล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ครูใชว้ธีิการสอนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ท่ีการใชท้รัพยากรท่ีมีในโรงเรียน ครูใชว้ิธีการ
สอนท่ีมีความสนุกสนาน และไม่น่าเบ่ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจเป็นส่ิงกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถท างานได้
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและมีประสิทธิภาพอยา่งดียิง่ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

1. ได้แผนการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียน                            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน ท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. นกัเรียนสามารถน าความรู้ ทกัษะกระบวนการกลุ่มไปประยกุตใ์ชใ้นรายวชิาอ่ืน ๆ และในชีวติประจ าวนัได ้
3. ครูผูท่ี้สนใจในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่ม สามารถน าแผนการจดัการเรียนการ

สอนเนน้กระบวนการกลุ่มน้ี ไปปรับใชก้บัเน้ือหาในรายวิชาคณิตศาสตร์หรือรายวิชาต่างๆ ท่ีนกัเรียนมีความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลได ้
กติตกิรรมประกาศ 
 งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนวจิยั จากสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
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