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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา    

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2544  ไดก้ล่าวถึงหมวด  4  

แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22  หลกัการจดัการศึกษา ตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้ พฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 23 สาระการเรียนรู้ เนน้ความสําคญั 

ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ  ตามความเหมาะสมแต่ละระดบัการศึกษา 

ในเร่ืองเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม  ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ

สังคมไทย    การเมืองการปกครอง    ความรู้   และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งเร่ือง

การจดัการดา้นพลศึกษา  ดา้นภาษา  การประกอบอาชีพ  และการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข การใช้ 

การกีฬา  ภูมิปัญญาไทยและการประยุกตใ์ช ้   มาตรา 24   การจดักระบวนการเรียนรู้ ตอ้งจดัเน้ือหา

สาระ  และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ   ความถนดั   และความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ

กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และประยุกตใ์ช ้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ให้

ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้

อยา่งต่อเน่ือง ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม  และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน 

อาํนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย    บิดามารดา  

ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี (กรมวิชาการ, 

2545) 

               หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนท่ี

สมบูรณ์และสมดุลทั้งดา้นจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเนน้การพฒันาความรู้ 

ความสามารถ ในดา้นวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต  เพื่อให้สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข พึ่งตนเองได ้  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค ์  พฒันาสังคม และส่ิงแวดลอ้ม การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองต่อหลกัสูตร นโยบายและความตอ้งการของผูเ้รียน ควรเน้นให้

ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้ดว้ยตนเอง  จดัการเรียนท่ีสนองความแตกต่าง
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ในความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน เรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและการให้

ประสบการณ์การเรียนท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริง รวมทั้งการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัหรือท่ี

เรียกวา่ จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  สอดคลอ้งกบั 

วชัรา  เล่าเรียนดี (2554) ท่ีกล่าวถึงส่ิงจาํเป็นในการจดัการศึกษาในยุคปัจจุบนัคือ การส่งเสริมและ

พฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด

สร้างสรรค ์(Critical and Creative Thinking)  เด็กและเยาวชนจะตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมเพื่อ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทกัษะการคิด (Thinking skills)   มีวิธีการแสวงหาความรู้

และสร้างความรู้ไดใ้นโลกแห่งการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างสรรค ์(Gough, 1991)  โดยมี     

นกัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเห็นดว้ยกนัวา่ ควรมีการส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ให้กบันกัเรียนไดด้ว้ยการจดัการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบติั  

(วชัรา  เล่าเรียนดี, 2554)  

 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีมีความสําคญั ทาํให้สามารถสร้าง

ความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้ม  ความคิดสร้างสรรค์คือพลงั 

ทางความคิดท่ีทุกคนมีมาแต่กาํเนิด หากไดรั้บการกระตุน้การพฒันาพลงัแห่งการสร้างสรรค ์จะทาํ

ใหเ้ป็นคนท่ีมีอิสระทางความคิด ความคิดท่ีฉีกกรอบเป็นหนทางท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ไดเ้สมอ 

ทกัษะในการคิดสร้างสรรค ์เป็นความสามารถในการใชแ้นวคิดในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย  

การคิดส่ิงแปลกใหม่ เร่ืองแปลกใหม่ การฝึกปฏิบติัเพื่อส่งเสริมพฒันาความคิดสร้างสรรค์คือ การ

แสดงความคิดเห็นต่อกรณีปัญหา การออกแบบผลงาน  ผลผลิต  การนาํทฤษฎีไปใชใ้นการตดัสินใจ 

(วชัรา  เล่าเรียนดี, 2554)  ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจะพฒันาข้ึนนั้น จาํเป็นตอ้งให้เด็กมี

บรรยากาศที่เหมาะสมในโรงเรียน กล่าวคือ ครูตอ้งใจกวา้งจริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้นกัเรียน

จะไดเ้ป็นตวัของตวัเองและกลา้แสดงออก ครูเป็นตวัจกัรสําคญัท่ีจดับรรยากาศให้เหมาะสมในการ

พฒันาความคิดสร้างสรรค์ (วีระ  ผึ้งรักษ,์ 2538) การจดัการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมองเป็น

วิธีการหน่ึงท่ีนิยมนาํมาใช้ในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ มีลกัษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี

ให้ผูเ้รียนทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาให้มากท่ีสุด  โดยเสนอ

ได้อย่างเสรี  ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเสนอมา มีการบนัทึกความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะทั้งหมดไว ้ หลงัจากนั้นอาจจะจดัให้มีการอภิปราย ทบทวนความคิด

ทั้งหมดจดัเป็นหมวดหมู่หรือประเภทและตดัสินเลือกวธีิการท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ 

      กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มี

หลกัการสําคญัคือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างสรรคแ์ละออกแบบกิจกรรมตามความสนใจของ

ผูเ้รียน ร่วมกนัทาํงานเป็นทีม ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ และช่วยกนัแกปั้ญหา  ส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพผูเ้รียน เหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะของผูเ้รียน  รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 
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โดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอยา่งรอบดา้น เพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินยั 

ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจดัการตนเองได ้ และอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  พฒันาผูเ้รียนให้ใช้องค์ความรู้ ทกัษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้  และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรมเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั  

ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ        

ในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนให้มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่ง

พอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทกัษะการทาํงาน และอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551)  

กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

โดยอิงมาตรฐานตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

พุทธศกัราช 2553  เกิดจากการรวมกลุ่มของนักเรียนท่ีเป็นตวัแทนการแข่งขนัการจดัสวนถาดและ

สวนแก้ว และนักเรียนท่ีสนใจสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและ

ศกัยภาพในการจดัสวนแบบยอ่ส่วนลงในภาชนะ และเตรียมตวัเขา้สู่เวทีการประกวดแข่งขนัระดบั

ต่าง ๆ  กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส จึงเป็นการจดักิจกรรมโดยการสร้างสรรค์และออกแบบ

กิจกรรมของผูเ้รียนตามความสนใจ ผูเ้รียนร่วมกนัฝึกปฏิบติังานทาํงานเป็นทีม ช่วยกนัคิด ช่วยกนั

ทาํ และช่วยกนัแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนให้แสดงออกดว้ยการ

วางแผน การออกแบบ การตดัสินใจ และการผลิตช้ินงานท่ีแปลกใหม่และมีคุณภาพ 

จากการสํารวจปัญหาและรวบรวมข้อมูลเบ้ืองตน้ ผูร้ายงานได้สรุปปัญหาท่ีพบในการ

พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน มีขอ้คน้พบและเป็นปัญหาของผูเ้รียนใน

การพฒันากิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส พบวา่ นกัเรียนไม่สามารถออกแบบงานดว้ยตนเองได ้ ทาํ

ให้การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผน  ผลงานขาดคุณภาพ ขาดความประณีตสวยงาม  ขาดความคิด

สร้างสรรค ์  

การคน้ควา้หาสาเหตุของปัญหา พบปัญหาสําคญัคือมีนกัเรียนสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมจาก

หลายระดบัชั้นเรียน นกัเรียนมีพื้นฐานประสบการณ์และความสามารถแตกต่างกนั  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม

ตามความสมคัรใจ ทาํให้ขาดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในดา้นความสามคัคี การช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั นกัเรียนบางกลุ่มเรียนรู้ชา้ไม่ทนักลุ่มอ่ืน และกระบวนการจดักิจกรรมและส่ือไม่สอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาและวตัถุประสงค ์ทาํให้นกัเรียนไดรั้บความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ สอดคลอ้งกบัรุ่ง  แกว้แดง 
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(2540)  การจัดการเรียนการสอนโดยไม่ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  แต่กลับยึดตวัครู หลักสูตร 

เน้ือหาวิชา ส่ือและการวดัผลเป็นหลกั การมุ่งเน้นเน้ือหาทาํให้ผูเ้รียนไม่ไดพ้ฒันาสมอง  ไม่ไดใ้ช้

ความคิดและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง    (ขาดกระบวนการกระตุน้ความสามารถดา้นการคิด  และการ

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ขาดแรงจูงใจ ทาํใหไ้ม่สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ท่าท่ีควร 

ผลการศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่า ครูควรใช้ส่ือการสอนและการจดั 

ประสบการณ์หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยจดัและเสริมประสบการณ์ของผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการคิด

สร้างสรรค ์ในการออกแบบและพฒันางานดว้ยตนเอง เน่ืองจาก ส่ือการสอน (Instructional media) 

เป็นตวักลางช่วยนาํและถ่ายทอดขอ้มูล ความรู้จากผูส้อน หรือจากแหล่งความรู้ไปยงัผูเ้รียน  เป็นส่ิง

ช่วยอธิบายหรือขยายเน้ือหาในบทเรียนให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาได้ง่ายข้ึน    เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (กิดานนัท ์ มลิทอง, 2544) เป็นสะพานเช่ือมโยงความรู้

เน้ือหาไปยงัผูเ้รียน เพื่อทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีถ่ายทอดซ่ึงกนัและกนั ไดผ้ลตรงตามเป้าหมาย 

(จริยา  เหนียนเฉลย,  2549) การนาํเอาวสัดุอุปกรณ์ (เคร่ืองมือ) หรือวิธีการ (กิจกรรม) มาช่วยให้

ครูผูส้อนและผูเ้รียนประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้

(ดร.สุวทิย ์ มูลคาํ, 2550) การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจึงจาํเป็นตอ้งนาํส่ือและนวตักรรม

มาใช้ประกอบการเรียนการสอนและพิจารณาด้วยว่าส่ือและนวตักรรมชนิดใดเหมาะสมกับ

วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีสอน เพราะส่ือและนวตักรรมแต่ละอยา่งยอ่มมีคุณสมบติัเฉพาะท่ีแตกต่าง

กนั  การเลือกใช้ส่ือและนวตักรรมท่ีเหมาะสมจะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน  จริยา  เหนียนเฉลย (2549)  กล่าววา่  การนาํส่ือการสอน   หลายอยา่งมากกวา่ 2 ชนิดข้ึนไป

มาสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองในเวลาเดียวกนัและมีคุณค่าท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  ส่ือการสอนอยา่ง

หน่ึงใช้เพื่อหาความสนใจ  ในขณะท่ีอีกอยา่งหน่ึงใช้เพื่ออธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหาและอีกชนิด

หน่ึงอาจใช้เพื่อให้เกิด  ความเขา้ใจลึกซ้ึง การใช้ส่ือประสมจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จาก

ประสาทสัมผสัท่ีผสมผสานกนั  ไดค้น้พบวธีิการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน  

ผูร้ายงานมีความมุ่งหวงัและตั้งใจสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการ

สอน และการแกปั้ญหากิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบ

ของการวางแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของเน้ือหาวิชานั้นๆ และยงัเป็นนวตักรรมท่ี

ช่วยแกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (วรกิต  วดัเขา้หลาม, 2540)    มีบทบาทต่อการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน  การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้จะทาํให้ลกัษณะการจดัการเรียน

การสอนในชั้นเรียนเปล่ียนแปลงไปจากการเรียนการสอนท่ียึดครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ มาสู่การ

ให้ผู ้เรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน โดยมีเน้ือหาและ

ประสบการณ์ต่างๆ มีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความสมบูรณ์  ผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ครูจะเป็น

เพียงผูป้ระสานงานให้กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น สภาพของห้องเรียนจะเป็นไป



 5 

อยา่งมีชีวติชีวาท่ีผูเ้รียน  มีความเคล่ือนไหว สนใจในการเรียนและการทาํกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

และประสบการณ์อยา่งเตม็ท่ี  มีบทบาทต่อการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนชุดการสอน

เป็นระบบการนาํส่ือประสมท่ีสอดคลอ้ง  และสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมาย เน้ือหาวิชาและประสบการณ์

ของหน่วยใดหน่วยหน่ึงโดยเฉพาะ มีส่ือการสอนท่ีอยู่ในรูปวสัดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการต่างๆ ท่ีจะ

ช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงทาํให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มสูงข้ึนหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้จากชุดกิจกรรมแลว้  ชุดกิจกรรมมีบทบาทท่ี

สําคญัต่อการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  จากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของปริมาณประชากรท่ีตอ้งการ

ศึกษาเพิ่มข้ึน และวิทยาการกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว ชุดกิจกรรมสามารถจดัให้เกิดการเรียนรู้ไดพ้ร้อม

กันเป็นจาํนวนมากๆได้ ใช้เป็นชุดการเรียนรายบุคคลทั้ งระบบทางไกลและใกล้ เป็นต้น และ

นอกจากน้ี  ชุดกิจกรรมยงัสามารถปรับเปล่ียนและแกไ้ขให้เกิดการเรียนรู้และวิทยาการท่ีใหม่ๆได ้

มีบทบาทสําคญัท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไปสู่ปรัชญาการศึกษาในแนวพฒันาการไดอ้ย่างเต็มท่ี  

ในชุดการเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยส่ือการเรียนหลายอย่างประกอบกันจัดเข้าเป็นชุด 

(Package) เรียกวา่ส่ือประสม (Multimedia) เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

(บุญชม  ศรีสะอาด,  2541) โดยท่ีชุดกิจกรรมเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ยึดหลกั

ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ครูเป็นเพียงผูใ้หค้าํแนะนาํและประสานกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้

จากการทาํกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการกระทาํ (Learning by doing) อนัจะ

ทาํให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ตรงและถาวรยิ่งข้ึน (วรกิต  วดัเขา้หลาม,  2540)  ซ่ึงในปัจจุบนัได้มี

ผูพ้ฒันาชุดการสอนท่ีมีกิจกรรมเนน้การฝึกทกัษะการคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการ

คิดซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต  (สุคนธ์  สินธพานนท,์ 2553) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ

สนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงเป็นนกัเรียนมาจากหลายระดบัชั้น  เน้ือหาและกิจกรรมชุมนุม

ทรายสีในแกว้ใสจึงมีขอบข่ายอิงมาตรฐานการเรียนและตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

โนนหนัวิทยายน พุทธศกัราช 2553 นกัเรียนสามารถจดักิจกรรมร่วมกนัไดโ้ดยอาศยัความร่วมมือ

ในการทาํงาน และการช่วยเหลือกันในกลุ่ม เพื่อให้เกิด การแสวงหาความรู้เพื่อการพฒันางาน     

การทาํงานร่วมกนัอย่างมีคุณธรรม การตดัสินใจแกปั้ญหาการทาํงานอยา่งมีเหตุผล และการสร้าง

ผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 

      ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูร้ายงานในฐานะครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสจึงศึกษา

และพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบและ

การแกปั้ญหาการจดัสวนในภาชนะ พฒันาคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ี

ช่วยแกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการสร้างส่ือการเรียนรู้

ในเน้ือหาอ่ืนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายน  

2.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม

ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายน 

3.  เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะของนักเรียนโรงเรียน 

โนนหนัวทิยายนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

4.   เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณลกัษณะการมีความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนโรงเรียน 

โนนหนัวทิยายนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

5.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ของนกัเรียนท่ีผา่นการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 

สมมุติฐานการศึกษา 

1.  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์สําหรับนกัเรียน

โรงเรียนโนนหนัวทิยายน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนท่ีเรียนด้วยกิจกรรม

ชุมนุมทรายสีในแกว้ใสหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3. นักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

มีความสามารถในการจดัสวนในภาชนะระดบัมาก 

4. นักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

มีความสามารถในการคิดสร้างสรรคร์ะดบัมาก 

5. นักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

มีพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

 การพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับ

นกัเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ผูร้ายงานกาํหนด

ขอบเขตท่ีใช้ในการดาํเนินงานเพื่อให้การดาํเนินงานไดบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค์  ซ่ึงมีขอบเขต

ของการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
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1.  เป้าหมาย 

    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน อาํเภอ    

ชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียน 

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนกัเรียนในกิจกรรม

ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส จาํนวนนกัเรียน 19 คน 

 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา  ประกอบดว้ย 

                  2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent variables)  คือ ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 

     2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent variables) ไดแ้ก่ 

2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชุมนุมทรายสีในแกว้ใส จากการจดั

กิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

2.2.2  คุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะของนกัเรียนชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  จาก

การจดักิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

2.2.3  ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส จากการ

จดักิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

2.2.4 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

 3.   เน้ือหา  

       เน้ือหาท่ีนาํมาใช้สร้างชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสอิงเน้ือหาตามมาตรฐาน/

ตวัช้ีวดัจากหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหนัวิทยายน พุทธศกัราช 2553  ประกอบดว้ยเน้ือหา 6 

หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) สวนในโลกใบเล็ก 2)  เรียนรู้ก่อนลงมือ 3) ทรายสีในแกว้ใส  4) สวน

สวยในแก้วใส  5)  ย่อส่วนสวนช้ืน และ 6) ทะเลทรายในถาดเล็ก ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   

   4.  ระยะเวลา  ใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการทดลองสอน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2555 ใชเ้วลาในการทดลอง จาํนวน  17  ชัว่โมง   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูร้ายงานจึงกาํหนดนิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  หมายถึง กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนในโรงเรียน 

เพื่อมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้ ทกัษะ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการ
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ทาํงาน กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสจดัในคาบกิจกรรมชุมนุม และเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้

ร่วมดว้ยความสมคัรใจมาทาํงานร่วมกนัโดยไม่คิดหน่วยกิต 

2. ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส หมายถึง  ส่ือการสอนท่ีผูส้อนใช้ส่ือหลาย ๆ 

ประเภทร่วมกนัโดยจดัเป็นชุดกิจกรรมสําหรับให้ผูส้อนและผูเ้รียนใช้ในการจดักิจกรรมชุมนุม

ทรายสีในแกว้ใส  ประกอบไปดว้ย เอกสารประกอบการเรียนรู้  วดีีทศัน์ ใบงาน  

3. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุม หมายถึง เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

80  ตวัแรก หมายถึง  ค่าเฉล่ียผลรวมของคะแนนท่ีนกัเรียนทั้งหมดทาํแบบฝึกหดั    

คิดเป็นร้อยละ 80  

80 ตวัหลงั  หมายถึง  ค่าเฉล่ียผลรวมของคะแนนท่ีนกัเรียนทั้งหมดท่ีทาํแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 80  

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง คะแนนด้านความรู้เก่ียวกบัการจดัสวนในภาชนะ    

วดัจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

6. แบบประเมินคุณภาพผลงาน หมายถึง  เคร่ืองมือวดัความสามารถในการวางแผน ออกแบบ 

การจดัสวนในภาชนะด้วยความประณีต สวยงาม ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบและมีความคิด

สร้างสรรค ์

7. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง เคร่ืองมือวดัความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

ซ่ึงสังเกตจากการปฏิบติังานจดัสวนในภาชนะ ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม (Originality)  ความคิด

คล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยดืหยุน่(Originality) และความคิดละเอียดลออ(Elaboration) 

8. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมชุมนุม  หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของนกัเรียนท่ีมี

ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม  

วดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็น มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีผูร้ายงานสร้าง

ข้ึนจาํนวน 15 ขอ้ 

  9.  คู่มือการจดัการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส  หมายถึง 

แนวทางในการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส ท่ีใช้เป็นคู่มือจดักิจกรรม มีการจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิต เหมาะสมกบัความสามารถ  ความสนใจ  ให้ผูเ้รียนมี

ส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถสรุปเป็นความรู้ใหม่

และเกิดความภาคภูมิใจต่อผลสาํเร็จของตน โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก จดัสถานการณ์ แหล่ง

ความรู้ และส่ือท่ีเหมาะสมเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

1.  ทาํให้ไดชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับ

นกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายน ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 

2. ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ทาํให้นกัเรียนมี

ความกา้วหนา้ในการเรียนและมีความคิดสร้างสรรคใ์นการจดัสวนในภาชนะ 

3. เพื่อแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี 

4. ทาํใหไ้ดแ้นวทางในการผลิตชุดกิจกรรมชุมนุม เพื่อเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยใีนหน่วยอ่ืน ๆ 
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