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อารี  ราชสาร.   (2555).  การพัฒนาชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส เพือ่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์  สําหรับนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน   

 

บทคดัย่อ 
 

การดาํเนินงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประสิทธิภาพ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 3) ประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ

ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรม 4) ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังการใช ้         

ชุดกิจกรรม  และ  5) ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 

การดาํเนินการคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่อนการทดลอง รูปแบบการทดลอง The One-Group, 

Pretest-Posttest Design  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสโรงเรียน     

โนนหันวิทยายน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 19 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินงานประกอบดว้ย  1)  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสี

ในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  3) แบบ

ประเมินคุณภาพผลงาน   4) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ 5)   แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมหลงัไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ 

(%)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยค่าสถิติ ( X )ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบแบบที (t-test)   

ผลการดาํเนินงาน   พบวา่ 

1.  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส สําหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน               

มีประสิทธิภาพ  82.19/81.50 และมีค่าดชันีประสิทธิผล 0.71 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย

สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

  3.  ผลการประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะจากการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสี

ในแกว้ใส อยูใ่นระดบัมาก 

  4.  ผลการประเมินความคิดสร้างสรรคข์องกลุ่มเป้าหมายหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสี

ในแกว้ใส อยูใ่นระดบัมาก 

  5.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุม

ทรายสีในแกว้ใส อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to : 1) develop a club activity package for promoting 

creative thinking for students of the “colored-sand in a glass” club 2)  compare learning 

achievements of students before and after using a club activity package.  3)  to evaluate the 

quality of the landscaping in the container of a student  after using a club activity package.  4) 

Assess the students' creativity. After using a club activity package .And 5) evaluate the 

satisfaction of the students  after using a club activity package. 

Operation was conducted prior to the experiment. Experimental models The One-Group, 

Pretest-Posttest Design. The target group consisted of 19 students who were the members of the 

club and studying during the second semester of the 2011 academic year at  Nonhan Wittayayon 

School.  They were selected by purposive sampling method.  The instruments used in this 

research were: 1) a club activity package on “colored-sand in a glass” for promoting creative 

thinking for students at  Nonhan Wittayayon School, 2) the achievement test, 3) the assessment 

forms for creative thinking, 4) the assessment forms for quality of work and 5) the questionnaire 

on students’ opinion regarding the use of a club activity package.  The data were analyzed by 

percentage (%) and the pretest and posttest scores were compared by using mean ( X ), standard 

deviation (S.D.) and t-test.    

This research revealed the following findings: 

 1.  A club activity package on “colored-sand in a glass” for students at Nonhan 

Wittayayon  School  82.19/81.50 efficiency and effectiveness index is 0.71 according to the set 

criteria. 

2.  The learning achievement of students after learning with a club activity package was 

higher than before learning with a different statistic at a significance level of .05. 

3.  The students’ creative thinking after learning with a club activity package was at high level. 

4.  The quality of work on container gardening using a club activity package was at high level. 

5.  Students’ satisfaction towards a club activity package on “colored-sand in a glass” 

was at the highest level. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 รายงานฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี เพราะผูร้ายงานไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจาก 

นายประเวศ  เทศเรียน  ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนโนนหนัวทิยายน นางประนอม  ฮมแสน  

และนายเจริญชยั  ล่ามสมบติั  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนโนนหนัวทิยายน  คอยใหค้วามช่วยเหลือ

และใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูว้จิยั   

ขอขอบพระคุณ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 8 ท่าน ท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดาํเนินงานคร้ังน้ี  

ไดแ้ก่ ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นเน้ือหา  ผศ.ดร.

ณัฐพัชญ์  อนันต์ ธีระกุล  หัวหน้าก ลุ่มบริหา รและพัฒนากา รศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมศรี    จอกทอง  

อาจารยป์ระจาํคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา นายประเวศ  

เทศเรียน  ผูอ้าํนวยการ วิทยฐานะเช่ียวชาญ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  อาํเภอชุมแพ  จงัหวดั

ขอนแก่น  ผูใ้หค้าํแนะนาํดา้นการดาํเนินงาน  นางสุดา   ม่วงทา  ครูวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ โรงเรียน

เมืองพลพิทยาคม  จงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ       

นายอดุลย ์ บุญโนนแต ้ ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนบา้นป่าวา่น  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานเกษตร) 

ผูใ้ห้คาํแนะนาํด้านหลักสูตรและเน้ือหา  นางรุ่งทิพย ์ พรหมหลวงศรี  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ

ชาํนาญการพิเศษ สํานกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นการวดั

และประเมินผล  และนางสาวเพ็ญนภา  แสงโสดา  อาาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  ผูใ้หค้าํแนะนาํปรึกษาดา้นภาษาไทย 

 ขอขอบพระคุณคณะครู ขอบใจนกัเรียนทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ท่ีเป็นประโยชน์ 

ทา้ยท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่กลม  สุณาโท และทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ       

นายขวญัชยั  ราชสาร  ท่ีให้การสนบัสนุน ให้กาํลงัใจ ช่วยเหลือในการทาํงาน  ผูร้ายงานหวงัเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนตลอดจนผูท่ี้สนใจโดยทัว่ไป หากรายงาน

ฉบบัน้ีเกิดประโยชน์และคุณค่า ผูร้ายงานขอมอบอุทิศให้กบัคุณพ่อประพนัธ์  สุณาโท ผูใ้ห้การ

อบรมสั่งสอนและเป็นแรงบนัดาลใจในการทาํงาน ขอมอบบูชาแม่ ผูอ้บรมสั่งสอน และครู อาจารย์

ผูป้ระสิทธ์ิประศาสตร์วชิาทาํใหผู้ร้ายงานประสบความสาํเร็จ     
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15 การวเิคราะห์แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาความแม่นตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity)  ของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

234 

16 การวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  การจดัสวนในภาชนะ 235 

17 การวเิคราะห์แบบประเมินคุณภาพผลงาน เพื่อหาความแม่นตรงเชิงเน้ือหา 

 (Content validity) ของประเด็นการประเมินของแบบประเมินผลงาน 

236 

 

18 การวเิคราะห์แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ เพื่อหาความแม่นตรงเชิงเน้ือหา 

(Content validity) ของประเด็นการประเมินของแบบประเมินผลงาน 

237 

 

19 แสดงค่าการวเิคราะห์ขอ้สอบเพื่อหาความแม่นตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

238 

20 การวเิคราะห์แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาความแม่นตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

240 

21 แบบบนัทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลงัเรียน 

การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:10)  เพื่อหาค่า E1/E2 และ E.I. 

241 

22 บนัทึกผลคะแนนแบบฝึกหดั/ใบงาน จากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก  (1: 10) 

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  

242 

23 ตารางแสดงขอ้มูลผลการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10)  เพื่อหาประสิทธิภาพ 

ของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

243 

24 แบบบนัทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลงัเรียน 

การทดลองภาคสนาม (1:30)  เพื่อหาค่า E1/E2 และ E.I. 

245 

25 บนัทึกผลคะแนนแบบฝึกหดั/ใบงาน จากการทดลองแบบกลุ่มภาคสนาม (1: 30) 

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

246 

26 ตารางแสดงขอ้มูลผลการทดลองกลุ่มภาคสนาม (1 : 30)  เพื่อหาประสิทธิภาพ 

ของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

248 

27 แสดงค่าประสิทธิภาพชุดชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส กลุ่มเล็ก 

 (small group testing) 

251 

 



ซ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

28 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของคะแนนแบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน 

252 

29 คะแนนก่อนเรียน  หลงัเรียนและคะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนรายบุคคล 254 

30 บนัทึกคะแนนประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ                 256 

31 บนัทึกคะแนนประเมินคุณภาพผลงาน ชุดท่ี 3 เร่ือง  ทรายสีในแกว้ใส 257 

32 บนัทึกคะแนนประเมินคุณภาพผลงาน ชุดท่ี 4 เร่ือง  สวนสวยในแกว้ใส 258 

33 บนัทึกคะแนนประเมินคุณภาพผลงาน ชุดท่ี 5 เร่ือง  ยอ่ส่วนสวนช้ืน 259 

34 บนัทึกคะแนนประเมินคุณภาพผลงาน ชุดท่ี 6 เร่ือง  ทะเลทรายในถาดเล็ก 260 

35 บนัทึกคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรคก์ารจดัสวนในภาชนะ 261 

36 บนัทึกคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค ์ กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สวนในโลกใบเล็ก 262 

37 บนัทึกคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค ์ กิจกรรมท่ี 2  เร่ือง  เรียนรู้ก่อนลงมือ 263 

38 บนัทึกคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค ์ กิจกรรมท่ี 3  เร่ือง  ทรายสีในแกว้ใส 264 

39 บนัทึกคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค ์ กิจกรรมท่ี  4  เร่ือง  สวนสวยในแกว้ใส 265 

40 บนัทึกคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค ์ กิจกรรมท่ี  5  เร่ือง  ยอ่ส่วนสวนช้ืน 266 

41 บนัทึกคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค ์ กิจกรรมท่ี  6 เร่ือง  ทะเลทราย 

ในถาดเล็ก 

267 

42 ความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส   268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที ่ หน้า 

1 ประเภทของความคิดสร้างสรรค ์ 28 

2 แสดงกระบวนการคิดสร้างสรรค ์6 ขั้นตอน 32 

3 การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะกระตุน้ใหมี้การสร้างโครงสร้างทางปัญญา 36 

4 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรู้ 39 

5 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารระดมสมอง 41 

6 แนวการจดักิจกรรมนกัเรียน 52 

7 แนวทางการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 56 

8 แนวแสดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 67 

9 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 77 

10 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 80 

11 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ 81 

12 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ 82 

13 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 83 
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