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ช่ือกิจกรรม       การตูนแกจน 
ประเภทของกิจกรรม    การพัฒนาความรูและทัศนคติ 
ระดับ        ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี  3 
ขนาดของกลุม      32  คน 
ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม 1  ชั่วโมง 
วัตถปุระสงค   
 1.  นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของผูประกอบอาชีพอิสระที่ประสบความสําเร็จไดถูกตอง
 2.  นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพอิสระ 
แนวคิด 
 การศึกษาชีวิตจริงของบุคคล  เปนการสรางโอกาสการเรียนรูเรื่องการประกอบอาชีพ  ซึ่ง
จะไดเปรียบในเรื่องของเวลาที่ไมตองมาลองผิดลองถูก  อีกท้ังทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกท่ีดีตอ
การเตรียมตัวในเรื่องการประกอบอาชีพในอนาคต 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณที่ใชทํากิจกรรม 
 1.  การตูนแกจน  เรื่อง  เกษราเบเกอร่ี  ของดีสิงหบุร ี
 2.  ใบงานท่ี  7  เรื่อง  การตูนแกจน 
                 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
วิธีการดําเนินกิจกรรม 
 ขั้นท่ี  1  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 1.  ครูถามนักเรียนวาเคยไดยินขนมเคกที่ทํามาจากปลาชอนหรือไม  หรือเคยไดยิน
เร่ืองราวเกี่ยวกับเคกปลาชอนบางไหม 
 2.  ครใูหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นความเปนไปไดหรือไมท่ีจะทําขนมเคกจาก
ปลาชอน 
 3.  นักเรียนสรุปความคิดขนมเคกสามารถนําปลาชอนมาใชทําเปนสวนผสมได 
 ขั้นท่ี  2  ข้ันสะทอนกลับการรับรู 
 1.  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  8  กลุม ๆ ละ 4  คนศึกษาการตูนแกจน  เรื่อง   
เกษราเบเกอร่ี  ของดีสิงหบุร ี  

ชั่วโมงที่  5 
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 2.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายความคิดเห็นหลังจากท่ีไดจากการศึกษาการตูนแก
จน  เรื่อง  เกษราเบเกอร่ี  ของดีสิงหบุร ี  
 3.  ครแูละนักเรียนสรุปรวมกันเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหคุณเกษราในเร่ืองการตูนแกจน
ประสบความสําเร็จ  และครูเพ่ิมเติมสิ่งท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ   
 4.  นักเรียนทําใบงานท่ี  7  เรื่อง  การตูนแกจน 
 ขั้นท่ี  3  ข้ันสรุป 
 1.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนอภิปรายผลการศึกษาหนาชั้นเรียน 
 2.  นักเรียนชวยกันสรุปหลังจากศึกษาตัวอยางชีวิตคุณเกษราทําใหนักเรียนมองเห็นผลดี
ของการประกอบอาชีพอิสระอยางไร 
 ขั้นท่ี  4  ข้ันคิดและนําไปปฏิบัติ 
 ครูและนักเรียนไดแนวคิดจากการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน  เชน 
  -  การประกอบอาชีพอะไรก็ตามจําเปนตองมีการฝกฝนอาชีพใหชํานาญ 
  -  มีการพัฒนาสูตรความรูไปเรื่อย ๆ ใหทันยุคสมัย 
  -  มีความขยัน  อดทน  รูจักการตลาด  มีมนุษยสัมพันธด ี
  -  รูจักคิด  ครอบครัวมีสวนรวมมือใหประสบความสําเร็จ 
 การประเมินผล 

1. ประเมินจากใบงานท่ี  7  เรื่อง  การตูนแกจน 
2. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
เครื่องมือวัดผล 
1. ใบงานท่ี 7  เร่ือง  การตูนแกจน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

เร่ือง  การตูนแกจน         จํานวน  1  ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
1.  สาระสําคัญ 
                   การศึกษาตัวอยางชีวิตของผูประกอบการแตละอาชีพทําใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ
ทําใหมองเห็นระยะเวลากอนท่ีจะมาประสบความสําเร็จวาตองตอสูกับชีวิตมากเพียงใด 
2.  วัตถปุระสงค  
 1.  นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของผูประกอบอาชีพอิสระที่ประสบความสําเร็จไดถูกตอง
 2.  นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพอิสระ 
3.  แนวคิด 
 การศึกษาชีวิตจริงของบุคคล  เปนการสรางโอกาสการเรียนรูเรื่องการประกอบอาชีพ  ซึ่ง
จะไดเปรียบในเรื่องของเวลาที่ไมตองมาลองผิดลองถูก  อีกท้ังทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกท่ีดีตอ
การเตรียมตัวในเรื่องการประกอบอาชีพในอนาคต 
4.  วิธีการดําเนินกิจกรรม 
 ขั้นท่ี  1  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 1.  ครูถามนักเรียนวาเคยไดยินขนมเคกที่ทํามาจากปลาชอนหรือไม  หรือเคยไดยิน
เร่ืองราวเกี่ยวกับเคกปลาชอนบางไหม 
 2.  ครใูหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นความเปนไปไดหรือไมท่ีจะทําขนมเคกจาก
ปลาชอน 
 3.  นักเรียนสรุปความคิดขนมเคกสามารถนําปลาชอนมาใชทําเปนสวนผสมได 
 ขั้นท่ี  2  ข้ันสะทอนกลับการรับรู 
 1.  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  8  กลุม ๆ ละ 4  คนศึกษาการตูนแกจน  เรื่อง   
เกษราเบเกอร่ี  ของดีสิงหบุร ี  
 2.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายความคิดเห็นหลังจากท่ีไดจากการศึกษาการตูนแก
จน  เรื่อง  เกษราเบเกอร่ี  ของดีสิงหบุร ี  
 3.  ครูและนักเรียนสรุปรวมกันเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหคุณเกษราในเร่ืองการตนูแกจน
ประสบความสําเร็จ  และครูเพ่ิมเติมสิ่งท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ   
 4.  นักเรียนทําใบงานท่ี  7  เรื่อง  การตูนแกจน 
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 ขั้นท่ี  3  ข้ันสรุป 
 1.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนอภิปรายผลการศึกษาหนาชั้นเรียน 
 2.  นักเรียนชวยกันสรุปหลังจากศึกษาตัวอยางชีวิตคุณเกษราทําใหนักเรียนมองเห็นผลดี
ของการประกอบอาชีพอิสระอยางไร 
 ขั้นท่ี  4  ข้ันคิดและนําไปปฏิบัติ 
 ครูและนักเรียนไดแนวคิดจากการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน  เชน 
  -  การประกอบอาชีพอะไรก็ตามจําเปนตองมีการฝกฝนอาชีพใหชํานาญ 
  -  มีการพัฒนาสูตรความรูไปเรื่อย ๆ ใหทันยุคสมัย 
  -  มีความขยัน  อดทน  รูจักการตลาด  มีมนุษยสัมพันธด ี
  -  รูจักคิด  ครอบครัวมีสวนรวมมือใหประสบความสําเร็จ 
5.  การประเมินผล 
 1.  ประเมินจากใบงานท่ี  7  เรื่อง  การตูนแกจน 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
     เคร่ืองมือวัดผล 

1. ใบงานท่ี 7  เร่ือง  การตูนแกจน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

6.  สื่อ/วัสดุอุปกรณท่ีใชทํากิจกรรม 
 1.  การตูนแกจน  เรื่อง  “เกษราเบเกอรี ่ ของดีสิงหบุร”ี 
 2.  ใบงานท่ี  7  เรื่อง  การตูนแกจน 
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………                                                

ลงชื่อ ……………………………………………. 
                                                                      (นายชัยโรจน  วิสุทธิ์อัมพร) 
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ความเห็นของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ ……………………………………………. 
                                                                      (นางสมใจ  สุขไมตร)ี 
ความเห็นของผูอํานวยการ 
(   )  อนุมัติใหใชแผนการจัดการเรียนรูได 
(   )  ตองปรับปรุง 

ลงชื่อ ………………………………………. 
                                                                   (    นายสําเริง  หมอนวัน    ) 
บันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                                    
                                      ลงชื่อ ………………………………………. 

                                                                    (นางลักษมาณา  วิจารณปรีชา) 
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ปลาแมลา............พารวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อเล็กเปนเด็กหญิง   งานทุกสิ่งไมทิ้งหน ี
ชวยแมที่แสนด ี    จิตเปรมปรีดิ์ทวีแสน 
 แมสอนใหขยัน   บุญคุณนั้นตองตอบแทน 
คิดดีมีวางแผน     ไมดูแคลนงานทั้งผอง 
 เมื่อยางสูวัยสาว   สวยพริ้งพราวนาชวนมอง 
พอแมเตรียมคูครอง    แตนวลนองสวนกระแส 
 พบชายที่ใฝฝน    จิตมุงมั่นไมปรวนแปร 
ทั้งสองครองรักแท    ไมยอมแพมุงทํากิน 
 เรียนรูฝกทักษะ   ไมลดละเปนอาจิณ 
ขนมรูจนสิ้น     ชุบชีวินในบัดดล 
 พระบรมวงศศา ฯ   เสร็จมาเยี่ยมปวงชน 
ดลจิตคิดแยบยล    เอาปลาปนขนมด ี
 ชื่อเสียงเกียรติยศ   กองปรากฏปฐพ ี
กาวหนาพูนผลม ี    ทบทวีสุขีเอย 

นึกถึงความอรอย 
นึกถึงเกษราเบเกอรี ่
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นี่คาจางของเธอ 
ชําได  5  กระจาด 
เปนเงิน  1.25  บาท 

  เกษรา  เทพประสิทธ  เปนชาวอําเภอศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี  บิดามารดามีลูก  7  คน  
เธอเปนบุตรคนที ่6 เธอยึดคติประจําใจในการดําเนินชีวิตตามบิดามารดาวา  “ เกิดเปนคน
ตองขยัน  อดทน  รูจักบุญคุณคน  ถาขยัน  อดทน  แตไมรูจักบุญคุณคนก็จะไม
เจริญรุงเรือง และตองตอบแทนผูมีพระคุณจึงจะถือไดวา  เปนคนด”ี 

   เธอไมเคยขอเงินมารดาใชเลย  เธอหาเงินเองโดยเม่ือวางจากการเรียน  วางจากการขาย
กวยเตี๋ยว  หลังเลิกเรียนจะไปรับจางชาวบานชําแหว 
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กวยเตี๋ยวแมฉวี  มาแลวจา เด็กชามละ   
50  สตางค  ผูใหญชามละ  1  บาทจา... 

วันหยุดเสาร  อาทิตยก็ชวยมารดาขายกวยเตี๋ยวในที่ตาง ๆ  
บางครั้งจะขายที่หนาบาน  ตามตลาดนัด  ตามงานวัด 

“ครูไมอยากใหหนู
ลาออกเลยนะ” 

“แมหนู...ไมมีคนชวย
ขายของ 
เลยคะ” 

เธอเปนคนเรียนเกง  แตตองลาออกจากโรงเรียนกลางคัน   
มาชวยมารดาขายกวยเตี๋ยว 

74 
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“ถาลื้อไปอยูกรุงเทพ   
ลื้อไมตองกลับมาอีกเลย 

 
จนกระทั่งอายุ  17  ป  เธอขอบิดามารดาไปอยูกับพี่สาวที่กรุงเทพ 

เธอไดสมัครหางานทําเรื่อย ๆ จนกระทั่งไดทํางานเปนพนักงานขายที่
หางสรรพสินคาหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

75 
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“ฉันอยากใหเธอไปเรียนทําขนม
กับญาติของฉัน  เขาคิดคา    
    เรียน  5,000  บาท” 

เธอเปนคนชอบทําอาหาร  ทําขนมปง  จึงไดเรียนรูการทําขนมจากญาต ิ

“ปา...หนูขอจายลวงหนา  3  
เดือนกอน  4,500  นะจะ  เนี่ยะ
...หนูเหลือเงินแค  130 บาท” 

ในป  พ.ศ.  2529  เธอตองยายมาอยูที่จังหวัดสิงหบุรี  เพื่อหาทําเลทํามา
หากิน 

76 
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“วันนี้วันแรก  ดีใจจังขาย

ได  300  บาท” 

ขยัน  ทํางานอยางไมยอทอ  ลองผิดลองถูก  จนมีประสบการณมากขึ้น 

เริ่มทําการตลาดขางนอก  สรางความเชื่อถือใหลูกคา   
ใหเห็นการเจริญเติบโตของราน  กิจการเริ่มดีขึ้นเรื่อย  ๆ

77 
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กิจการดีขึ้น  ขายดีขึ้น  ทําเลเหมาะมาก  ใครจะขึ้นลงรถ 
ก็ตองผานรานเธอ  จึงโหมโฆษณามากขึ้น  โดยดีเจรัดเกลาคิดสโลแกนให 

“คิดถึงความอรอย  คิดถึงเกษราเบเกอรี”่ 

ตอมา...อีก  5  ป  เริ่มเก็บเงินได  จึงขอซื้อตึก  ในราคา  สามลานบาท  
เพื่อขยายกิจการ 

78 
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“ผมอยากใหพวกเรา...ชวยกันหาผลิตดี ๆ ที่จะ
ทําใหคนรูจักสิงหบุรีดีขึ้น  ไปไหน ๆ ก็บอกตอ

กันวามีของดีอรอยอยูที่สิงหบุร”ี 

ตอมาผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีไดเรียกประชุมสมาชิกชมรม
ผูประกอบการอาหาร  เพื่อเขารวมกันออกรานในงาน  โดยกําหนดวาแต

ละรานที่ออกงานจะตองมีอาหารที่ทํามาจากปลาชอนแมลา 

“เอา...หนูลองชิมเคก 
ปลาชอนของลุงหนอย 
  ซิวา  อรอยไหม...” 

“อรอยครับลุง” 

กอนวันงาน  1  เดือน  คุณสุพจนพยายามทดลองทําเคกปลาชอน  ลอง
ผิดลองถูกจนสําเร็จ 

79 
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“ดีใจจังลองทําเคกปลาชอนวันแรก 
       ขายได  35,000 บาท ตอไป 
               ตองลองทําอยางอ่ืน” 

ในเวลาตอมาไดออกรายการตาง ๆ มากมายทางโทรทัศน  ชื่อเสียงโดงดัง  
แตทั้งสองไมคิดหยุดอยูแคนั้น  ยังคิดออกสินคาใหม ๆ อีกมากมาย 

ตอมาเธอประสบความสําเร็จอยางงดงาม  ประสบความสําเร็จในชีวิตดวย
ความขยัน  อดทน  กอปรกับมีความสามารถในการชวยเหลือสังคม  ทําให
เธอไดรับรางวัลแหงความภูมิใจมากมาย 

ท่ีมา  :  กรมวิชาการ, 2546, หนา 25-45 
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ใบงานที่  7 
เรื่อง  การตูนแกจน  

 
คําส่ัง  นักเรียนอาน  เรื่อง  การตูนแกจน  แลวตอบคําถามดังตอไปนี ้
1.  คุณสมบัตขิอใดท่ีทําใหคุณเกษราพึงพอใจประกอบอาชีพอิสระจนประสบความสําเร็จ 
  ก.  มีความรูสูง   ข.  ขยันพัฒนาความรูมีความอดทนสูง 
  ค.  ซื่อสัตย    ง.  มีสามีคอยชวยเหลือ 
2.  การประกอบอาชีพอิสระของคุณเกษรา  จําเปนตองพัฒนาฝมือและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
หรือไมอยางไร 
  ก.  ไมจําเปนเพราะเบเกอร่ีเปนสูตรท่ีไมตองคิดประยุกตใหม 
     ข.  ไมจําเปนเพราะยากท่ีจะมีคูแขงเนื่องจากลงทุนสูง 
  ค.  จําเปนเพราะมีคูแขงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ  
  ง.  จําเปนเพราะตองมีความรูใหทันยุคทันเหตุการณตอการประกอบอาชีพ 
3.  ขอคิดท่ีไดจากการอานเร่ือง  การตูนแกจนคืออะไร 
  ก.  ความรูเรื่องเบเกอรี่เปนเร่ืองของผูหญิง 
  ข.  การประกอบอาชีพเบเกอรี่  จําเปนตองมีตลาดลูกคาท่ีเปนวัยรุน 
  ค.  รูจักการวางแผนเนิ่น ๆ มีโอกาสมีชื่อเสียงได 
  ง.  การประกอบอาชีพอิสระเปนเร่ืองที่สนุกทาทายความสามารถและทําใหไมเครียด 
4.  การเรียนรูชีวิต  ของคุณเกษรา  นักเรียนนําความรูท่ีไดมาใชกับชีวิตประจําวันไดอยางไร 
  ก.  การประกอบอาชีพอิสระทําใหมีชื่อเสียง 
  ข.  ตองออกรายการโทรทัศนจึงจะมีชื่อเสียง 
  ค.  คนจะประสบความสําเร็จไดตองเรียนเบเกอร่ี 
  ง.  การประกอบอาชีพอิสระตองรูจักการตลาดวามีความตองการอยางไร 
       และขาดอะไรในละแวกบานนั้น ๆ 
5.  ขอใดแสดงใหเห็นวาการประกอบอาชีพอิสระของคุณเกษราประสบความสําเร็จ 
  ก.  มีทุนเยอะ 
  ข.  มีการคิดสูตรทําขนมใหม ๆ จนเปนท่ียอมรับ 
  ค.  ตองเปนคนทันสมัย 
  ง.  ชอบติดตามขาวสาร 
 



 
 

 

 

 
109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 
0-1  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีความรูเร่ือง  คุณสมบัติและมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพอิสระอยูใน 
           ระดับปรับปรุง 
2-3  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีความรูเร่ือง  คุณสมบัติและมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพอิสระอยูใน 
           ระดับพอใช 
4-5  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีความรูเร่ือง  คุณสมบัติและมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพอิสระอยูใน 
           ระดับดี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยใบงานท่ี  7  เร่ือง  การตูนแกจน 
 

1. ข 
2. ง 
3. ง 
4. ง 
5. ข 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

กิจกรรมใบงานท่ี  7  การตูนแกจน  เรื่อง  เกษราเบเกอรี่  ของดีสิงหบุรี 
************************************** 

ผูประเมิน  O         ตนเอง      O    เพื่อน        O    ครู        วัน/เดือน/ปท่ีประเมิน............................ 
คําช้ีแจง  ใหผูประเมินพิจารณาความสอดคลองระหวางลักษณะที่สังเกตกับรายการประเมิน
พฤติกรรมของผูเรียน  โดยใชเกณฑดังตอไปนี ้
 3  หมายถึง  มาก                          
              2  หมายถึง  ปานกลาง                       
                 1  หมายถึง  นอยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน   

กลุม
ที ่

ช่ือ-สกุล 
(ผูรับการประเมิน) 

กา
รม
ีสว

นร
วม
ใน
กา
รท

ํางา
น 

คว
าม
ตั้ง
ใจใ

นก
ารท

ํางา
น 

กา
รร
วม
แส

ดง
คว
าม
คิด

เห็น
แล

ะ 
กา
รย
อม

รับ
ฟง
คว
าม
คิด

เห็น
ขอ

งผู
อื่น

 

ปฏ
ิสัม

พัน
ธภ

ายใ
นก

ลุม
 

ทํา
งาน

เสร็
จท

ันเว
ลา

 รวม สรุป 

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

  

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

  

ลงชื่อ...........................................ผูประเมิน 
                  (...............................................) 
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เกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
            1.  การมีสวนรวมในการทํางาน 
                          1.1  ใหความรวมมือในการทํางานกลุมอยางดีเยี่ยม  ไดคะแนน  3  คะแนน 
                       1.2  ใหความรวมมือในการทํางานกลุมดี  ไดคะแนน  2  คะแนน 
                       1.3  ใหความรวมมือในการทํางานพอใช  ไดคะแนน 1  คะแนน 
    1.4  ไมใหความรวมมือในการทํางานกลุม  ไดคะแนน  0  คะแนน 
            2.  ความตั้งใจในการทํางาน 
                          2.1  มีความตั้งใจในการทํางาน  ไมพูดคุยหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน  ทุมเท
ใหกับการทํางานมาก  ไดคะแนน  3  คะแนน 
                       2.2  มีความตั้งใจในการทํางาน  พูดคุยหยอกลอกันบางในขณะปฏิบัติงาน  ทุมเท
ใหกับการทํางานบางบางคร้ัง  ไดคะแนน  2  คะแนน 
  2.3  มีความต้ังใจในการทํางานบางบางครั้ง  พูดคุยหยอกลอกันบางในขณะปฏิบัติงาน  
ทุมเทใหกับการทํางานบางบางคร้ัง  ไดคะแนน  1  คะแนน 
                       2.3  ไมมีความตั้งใจในการทํางาน  พูดคุยหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน  ไมทุมเท
ใหกับการทํางาน  ไดคะแนน 0  คะแนน 
            3.  การรวมแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน                           
        3.1  มีการรวมแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง  และแสดงการยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น  ไดคะแนน  3  คะแนน 
                       3.2  มีการรวมแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง  แตมีบางครั้งไมยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น  ไดคะแนน  2  คะแนน 
         3.3  มีการรวมแสดงความคิดเห็นเปนบางคร้ัง  และมีบางคร้ังไมยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น  ไดคะแนน  1  คะแนน   
         3.4  ไมมีการรวมแสดงความคิดเห็น  และไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   
ไดคะแนน  0  คะแนน   
            4.  ปฏิสัมพันธภายในกลุม 
                          4.1  บรรยากาศภายในกลุมมีความเปนกันเอง  และบรรยากาศในการทํางานดูมี
ความสุข  ไดคะแนน  3  คะแนน 
                       4.2  บรรยากาศภายในกลุมมีความเปนกันเอง  แตบรรยากาศในการทํางานดูไมมี
ความสุข  ไดคะแนน  2  คะแนน 
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                       4.3  บรรยากาศภายในกลุมมีความเปนกันเองนอยและบรรยากาศในการทํางานไมมี
ความสขุ  ไดคะแนน  1  คะแนน 
                       4.4  บรรยากาศภายในกลุมไมมีความเปนกันเองและบรรยากาศในการทํางานไมมี
ความสุข  ไดคะแนน  0  คะแนน 
            5.  ทํางานเสร็จทันเวลา 
                          5.1  ทํางานเสร็จครบถวน  ตามเวลาท่ีกําหนด  ไดคะแนน  3  คะแนน 
                       5.2  ทํางานเสร็จแตไมครบถวน  สงชากวาเวลาไมเกิน  5  นาที   
ไดคะแนน  2  คะแนน 
   5.3  ทํางานไมเสร็จเปนบางสวน  สงชากวาเวลาไมเกิน  10  นาที 
ไดคะแนน  1  คะแนน 
                       5.4  ทํางานไมเสร็จ  ไมทันในเวลาที่กําหนด      ไดคะแนน  0  คะแนน 
การแปลผล 
 คะแนน 11-15 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 คะแนน   6-10 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 คะแนน    1-5  ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


