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บทที ่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน   มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  1) เพื่อพฒันาและหา
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียน
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  2)    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน
ดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
โนนหันวิทยายน  3) เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะของนกัเรียน
โรงเรียนโนนหนัวิทยายนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 4) เพื่อศึกษาผลการประเมิน
คุณลกัษณะการมีความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรม
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส และ 5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ของนกัเรียนท่ีผา่นการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 

วธีิด าเนินการ 

             กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน อ าเภอชุมแพ  
จงัหวดัขอนแก่น   สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2555 ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการสมคัรเขา้ร่วม
กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส จ านวนนกัเรียน 19 คน      
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบดว้ย (1) 
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส และ (2) ชุดกิจกรรมชุมุนมทรายสีในแก้วใสท่ี
ผู ้รายงานพัฒนาข้ึนจ านวน 6 ชุด  2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  (1) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้  
โดยมีค่าความยากง่าย (p) เป็นรายขอ้ตั้งแต่ 0.22-0.77  ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) เป็นรายขอ้ ตั้งแต่ 0.21 
ข้ึนไป  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.72  (3) แบบประเมินคุณภาพผลงาน เป็น
แบบวดัความสามารถในการจดัสวนในภาชนะ โดยวดัพฤติกรรม 4 ระดบั คือ  ดีมาก ดี พอใช ้  
ปรับปรุง (4) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์เป็นแบบวดัความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จาก
การจัดสวนในภาชนะ โดยวดัพฤติกรรม 4 ระดับ คือ  ดีมาก  ดี พอใช้  ปรับปรุง และ (5)  
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุม เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามวิธีของ
ลิเคอร์ท  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  โดย
ก าหนดช่วงความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด  จ  านวน 15 ขอ้ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ( X )   ใชรู้ปแบบการทดลองเป็นการวิจยัก่ึงทดลองแบบกลุ่ม
เดียวสอบก่อน และสอบหลงั (One Group Pretest  - Posttest Design)  
           
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียน โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สรุปผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน เน่ืองจากผูร้ายงานไดส้ร้าง
และพฒันาเคร่ืองมืออยา่งมีระบบ  น ากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมและกระบวนการ
ออกแบบเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างเคร่ืองมือ จดัล าดบัเน้ือหาอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้ง ผา่น
กระบวนการประสิทธิภาพ คือ 

1.  ผา่นการวเิคราะห์เน้ือหาและตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ ดา้นเน้ือหา ดา้นส่ือและดา้นปฏิสัมพนัธ์  พบว่า ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    ดา้นท่ี 1 ดา้นเน้ือหา  พบวา่ผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เน้ือหาไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและ
คุณธรรม จริยธรรม  มีคุณภาพระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้เกิด
การเรียนรู้ และการน าเขา้สู่บทเรียนมีการเร้าความสนใจใหข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น  การจดัเรียงล าดบั
ขั้นตอนการสอนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย  มีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน  และการใชภ้าษาส่ือ
ความหมายได้ชัดเจน มีความถูกต้องตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความ
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 
    ดา้นท่ี 2 ด้านส่ือ  พบว่าผลการประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ออกแบบดว้ยระบบท่ีดี ส่งเสริมการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์  มีคุณภาพระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือสร้างความแปลกใหม่ทางการเรียน ท า
ใหส้นใจเรียนมากข้ึน เน้ือหาและกิจกรรมมีความน่าสนใจ กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ มี
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ความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ครอบคลุมล าดับเน้ือหา ล าดับการเรียนและ
แบบทดสอบได ้ 

ดา้นท่ี 3  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ พบวา่ผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

2.  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ พบวา่ชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพ  ( 21 / EE )  เท่ากบั 82.19/81.50 และค่า
ดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.71  แสดงวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นไปตาม
สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 
 ตอนที ่2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน 
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน พบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนหลงัเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของ
นกัเรียนก่อนเรียน แสดงว่าการจดักิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
การศึกษาขอ้ท่ี 2  
 ตอนที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ ของนกัเรียนโรงเรียนโนนหนั
วิทยายน ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พบว่า  
นกัเรียนมีคะแนนประเมินคุณภาพผลงานจากผลงานการจดัสวนในภาชนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ดี   
เม่ือพิจารณารายกลุ่ม พบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานกลุ่มในระดบัดีมาก    
รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีคุณภาพผลงานในระดบัดีมาก กลุ่มท่ี 3 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี  และ
กลุ่มท่ี 4 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาคุณภาพผลงาน พบว่า ชุดกิจกรรมท่ี
นกัเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ชุดท่ี 3  เร่ืองทรายสีในแกว้ใส  รองลงมา
คือ ชุดท่ี 6 เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก  และ ชุดท่ี 5 เร่ือง ย่อส่วนสวนช้ืน ตามล าดบั ขอ้ท่ีได้รับ
คะแนนการประเมินน้อยท่ีสุดคือ ชุดท่ี 4 เร่ือง สวนสวยในแก้วใส ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
การศึกษาขอ้ท่ี 3 
 ตอนที่ 4   ผลการประเมินคุณลกัษณะการมีความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนโรงเรียนโนนหนั
วิทยายนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พบว่า
นักเรียนมีคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานการจัดสวนในภาชนะ โดยภาพรวม                
อยูใ่น ระดบั ดี  เม่ือพิจารณารายกลุ่ม พบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานกลุ่ม
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ในระดบัดีมาก รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีคุณภาพผลงานในระดบัดีมาก กลุ่มท่ี 3 มีคุณภาพผลงานใน 
ระดบัดี และกลุ่มท่ี 4 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี ตามล าดบั เม่ือพิจารณาคุณภาพผลงาน พบว่า     
ชุดกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ชุดท่ี 3 เร่ือง ทรายสีในแกว้ใส 
และชุดท่ี 6 เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก รองลงมาคือ ชุดท่ี 5 เร่ือง ย่อส่วนสวนช้ืน และชุดท่ี 4 เร่ือง 
สวนสวยในแกว้ใส ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 4 
 ตอน 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน  
พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด ประเด็นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่  รูปแบบของชุดกิจกรรมสวยงาม น่าสนใจ 
รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 9.  นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้ควา้ ออกแบบ วางแผน  ปฏิบติั และสรุปงานดว้ยตนเอง 
และ ขอ้ท่ี 12. เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ ตามล าดบั ขอ้ท่ีไดรั้บความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด
คือ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการศึกษา
ขอ้ท่ี 5 
 

อภิปรายผล 
  จากการด าเนินงานศึกษา เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิทยายน คร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ พบว่าชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพ  ( 21 / EE )  เท่ากับ 82.19/81.50 และค่าดชันี
ประสิทธิผล เท่ากบั 0.71  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด แสดงวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด เป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 

1.  เน่ืองจากผูร้ายงานได้สร้างและพฒันาเคร่ืองมืออย่างมีระบบ  น ากระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมและกระบวนการออกแบบเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างเคร่ืองมือ จดัล าดบั
เน้ือหาอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้ง ผา่นกระบวนการประสิทธิภาพดงัต่อไปน้ี 

1.1  ผ่านการวิเคราะห์เน้ือหาและตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงแบบประเมินแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ดา้นเน้ือหา ดา้นส่ือและดา้นปฏิสัมพนัธ์  พบว่า ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงวา่ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนมีความ
เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นท่ี 1 ดา้นเน้ือหา ผลการประเมินคุณภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เพราะเน้ือหาไม่ขดั
ต่อความมัน่คงของชาติและคุณธรรม จริยธรรม  เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
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การน าเขา้สู่บทเรียนมีการเร้าความสนใจให้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น  การจดัเรียงล าดบัขั้นตอนการ
สอนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย  มีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน  และการใชภ้าษาส่ือความหมาย
ไดช้ดัเจน คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั   ดา้นท่ีมีผลการประเมินคุณภาพต ่าสุดคือ มีความถูก
ตอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ คุณภาพอยู่
ในระดบัมาก  
 ดา้นท่ี 2 ดา้นส่ือ  ผลการประเมินคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก  เพราะออกแบบดว้ยระบบ
ท่ีดี ส่งเสริมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ สร้างความแปลกใหม่ทางการเรียน ท าให้สนใจเรียนมาก
ข้ึน เน้ือหาและกิจกรรมมีความน่าสนใจ กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ มีความยืดหยุ่น 
สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครอบคลุมล าดบัเน้ือหา ล าดบัการเรียนและแบบทดสอบได ้ 

ดา้นท่ี 3  ด้านปฏิสัมพนัธ์ ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เพราะให้
อิสระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน และนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อน 

1.2  ผา่นขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพและการ
ทดลองใชถึ้ง 3 ขั้นตอน  ท าให้ชุดกิจกรรมชุมุนมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  นกัเรียนช่ืนชอบและสนใจการจดักิจกรรม เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน

  

    1.3  ผูร้ายงานไดอ้อกแบบกิจกรรมโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แสดงออกในความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเต็มท่ี และระบบการเรียนการสอนท่ีเกิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมจากการออกแบบงานดว้ยตนเอง ลงมือปฏิบติักิจกรรมเพื่อสร้างทกัษะและ
ประสบการณ์  ได้ทราบพฒันาการความคิดสร้างสรรค์จากการตดัสินใจ การออกแบบหรือการ
ปฏิบติังานของตนเองและช้ินงาน  และไดเ้รียนรู้ไปทีละขั้นตอน รวมทั้งสะสมประสบการณ์เกิด
เป็นทกัษะกระบวนการท่ีน าไปใชใ้นอนาคตโดยไดรั้บการเสริมแรงจากครูและเพื่อน ท าให้ผูเ้รียน
ภูมิใจ จดัล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก อาศยัประสบการณ์เดิมแลว้ค่อย ๆ เพิ่มส่วนท่ีเป็นเน้ือหา
ความรู้  หลักการและกิจกรรมท่ีเพิ่มพูนทกัษะพฒันาความคิดสร้างสรรค์มากข้ึนและให้ท าซ ้ า
กิจกรรมเดิมในชุดกิจกรรมหลัง ๆ เพื่อความคล่องแคล่วในการคิดและคงทนของพฤติกรรม 
ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของ อรทยั  โพธิเวชกุล (2551)  กาญจนา  ค าภีระ,  รัตนาภรณ์  
ระวรรณ,  ล าแพน  พู่กนังาม (2552)  พชัรี  จกัรชุม (2552)  และ  ภาวิดา  ตั้งกมลศรี  (2552)  และได้
พฒันาชุดกิจกรรมตามแนวคิดของกรมวิชาการ (2544)  ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ท่ีจะ
น ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย   ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ี
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และส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า  น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม 
เขา้ใจได้ง่าย และรวดเร็วข้ึน  รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้
อย่างกวา้งขวาง ลึกซ้ึงและต่อเน่ืองตลอดเวลา  เพื่อให้การใช้ส่ือการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจดั 
การเรียนรู้ และพฒันาผู เ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้อย ่างแทจ้ริง   น าส่ือการเรียนหลายอย่างมา
ประกอบกันจัด เข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด (Package)  เพื่อมุ่ งให้ผู ้เ รียนเ กิดการเ รียนรู้อย่าง มี  
ประสิทธิภาพ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2541) และแนวทางของ วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542) ท่ีกล่าวไว้
ว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้รับการออกแบบและจดัอย่างเป็นระบบ  
ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย  เน้ือหาและวสัดุอุปกรณ์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวไดรั้บการรวบรวมไว้
เป็นระเบียบในกล่องเพื่อเตรียมไวใ้หผู้เ้รียนไดศึ้กษาจากประสบการณ์ทั้งหมด  
            2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน 
พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีก าหนดไว ้ เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน 
พบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนเรียน แสดงว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุม
ทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มข้ึน  
ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน ประกอบดว้ยส่ือหลากหลาย 
ไดแ้ก่ วดีีทศัน์ท่ีน าเสนอผา่นเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   www.สวนถาด.net  
เอกสารชุดกิจกรรมชุมนุม จ านวน 6 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ย บตัรค าสั่ง  ใบความรู้ แบบฝึกหดั/
ใบงาน  ส่ืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  เป็นตน้ ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการจดักิจกรรม ท าให้เกิดการกระตุน้
และเร้าความสนใจ ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนเป็นอิสระ และเกิดความเช่ือมัน่
ในตนเองในขณะท่ีปฏิบติักิจกรรม  ประกอบกบัการจดักิจกรรมกลุ่มช่วยให้นกัเรียนสามารถระดม
สมองในการออกแบบ แกปั้ญหา ประยุกตใ์ชค้วามรู้อยา่งหลากหลาย และร่วมกนัคน้หาค าตอบจาก
การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั ทั้งน้ีถือวา่เป็นประสบการณ์ตรงของนกัเรียน ดงัท่ี ธญัสินี ฐานา (2546) 
ได้กล่าวว่า ชุดการเรียนการสอน ท่ีใช้เป็นส่ือการสอนท่ีมีการน านวตักรรมและกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ มาบูรณาการ โดยครูเป็นผูส้ร้างข้ึนมาลกัษณะเป็นชุด ในแต่ละชุด
ประกอบด้วยส่ืออุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และแบบฝึกทกัษะท่ีน าหลกัการ
ทางจิตวิทยามาใช้ประกอบ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั วรกิต  วดัเขา้หลาม (2540) ท่ีกล่าวว่าชุดกิจกรรมเป็นระบบการน าส่ือ
ประสมท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายเน้ือหาวิชาและประสบการณ์ของหน่วยใดหน่วยหน่ึง

http://www.สวนถาด.net/
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โดยเฉพาะ มีส่ือการสอนท่ีอยู่ในรูปวสัดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการต่าง ๆ  ที่จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาได้อย่างต่อเน่ือง  ดงันั้นจึงท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนเพิ่มสูงข้ึน  หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้จากชุดกิจกรรมแลว้ และ ฮุสตคัช์และคณะ (1972) ท่ีกล่าวว่า
ชุดกิจกรรมเป็นชุดของประสบการณ์ ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผู ้เรียนเพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตาม
จุดมุ่งหมายชุดกิจกรรมอาจเป็นรูปแบบต่างๆ กนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อดุลย ์ วิเศษโวหาร 
(2549)  ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลูกเสือวสิามญั ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม 2 อ าเภอเมือง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัลูกเสือวิสามญัก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย 
ชุดการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนลูกเสือวิสามญั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดย
นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และพชัรี  จกัรชุม (2552)  ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สาระพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค์  ผลการวิจยัพบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 
สาระพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  กาญจนา  ค าภีระ,  รัตนาภรณ์  
ระวรรณ  ล าแพน  พู่กนังาม (2552)  ไดศึ้กษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบป้ันดินกระดาษ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสหวิทยาคม  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการป้ันดินกระดาษ  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ ทวีชยั  
ชมเมือง (2552) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เร่ือง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นหนองกาด 
อ าเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน เท่ากบั 13.55 และ 32.77 ตามล าดบั   
             3.   ผลการประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ  ของนักเรียนโรงเรียนโนนหัน
วิทยายน ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พบว่า  
นกัเรียนมีคะแนนประเมินคุณภาพผลงานจากการจดัสวนในภาชนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ดี   เม่ือ
พิจารณารายกลุ่ม พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ี 2 ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานกลุ่มในระดบัดีมาก    
รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีคุณภาพผลงานในระดบัดีมาก กลุ่มท่ี 3 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี  และ
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กลุ่มท่ี 4 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาคุณภาพผลงาน พบว่า ชุดกิจกรรมท่ี
นกัเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 3 เร่ือง ทรายสีในแกว้ใส  รองลงมา
คือ ชุดท่ี 6 เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก  และ ชุดท่ี 5 เร่ือง ย่อส่วนสวนช้ืน ตามล าดบั ขอ้ท่ีได้รับ
คะแนนการประเมินนอ้ยท่ีสุดคือ ชุดท่ี 4 เร่ือง สวนสวยในแกว้ใส  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการศึกษา
ขอ้ท่ี 3 เน่ืองจากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส มีการจดัเน้ือหาการเรียนเป็นระบบระเบียบ โดย
การจดัเน้ือหาวชิาต่าง ๆ ท่ีสอนเขา้เป็นส่วน ๆ เรียงล าดบัความยากง่ายมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 
เพื ่อ ให ้เ ด ็กประสบผลส า เ ร็จทีละขั้ นก่อน จะได้เ ป็นก าลังใจให้ผู ้เ รียนในขั้ นต่อ ๆ ไป 
(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา, 2538)  การใชชุ้ดกิจกรรมจะท าให้
ลกัษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปล่ียนแปลงไปจากการเรียนการสอนท่ียึดครูเป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้  มาสู่การให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั โดยมี
เน้ือหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ครูจะเป็นเพียงผูป้ระสานงานให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น สภาพของ
ห้องเรียนจะเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาท่ีผูเ้รียนมีความเคล่ือนไหว สนใจในการเรียนและท ากิจกรรม  
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และประสบการณ์อยา่งเตม็ท่ี  (วรกิต  วดัเขา้หลาม,  2540)   
 4. ผลการประเมินคุณลักษณะการมีความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนหัน
วิทยายนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พบว่า
นกัเรียนมีคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบั ดี  เม่ือพิจารณารายกลุ่ม พบว่า นกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานกลุ่มใน
ระดบัดีมาก รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีคุณภาพผลงานในระดบัดีมาก กลุ่มท่ี 3 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี 
และกลุ่มท่ี 4 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาคุณภาพผลงาน พบวา่ ชุดกิจกรรม
ท่ีนกัเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 3 เร่ือง ทรายสีในแกว้ใส และชุดท่ี 6 
เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก รองลงมาคือ ชุดท่ี 5 เร่ือง ย่อส่วนสวนช้ืน  และ ชุดท่ี 4 เร่ือง สวนสวย  
ในแกว้ใส ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 4  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการน า       
หลักจิตวิทยาทางการศึกษาและหลักการออกแบบเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม นักเรียนรู้ผล       
การพฒันาตนเองและการปฏิสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม  ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เน้ือหาและ
ทกัษะไดดี้ข้ึน  สร้างความมัน่ใจในตนเองให้กบันกัเรียน ผูเ้รียนสนุกสนาน ต่ืนเตน้กบัการเรียนรู้
และการไดล้งมือปฏิบติัจริงโดยอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวชัรา  เล่าเรียนดี (2554)  ท่ีกล่าว
ว่า ทกัษะในการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการใช้แนวคิดในการแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
หลากหลาย  การคิดส่ิงแปลกใหม่ เร่ืองแปลกใหม่ การฝึกปฏิบติัเพื่อส่งเสริมพฒันาความคิด
สร้างสรรคคื์อ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีปัญหา การออกแบบผลงาน  ผลผลิต  การน าทฤษฎีไป
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ใช้ในการตัดสินใจ และ วีระ  ผึ้ งรักษ์ ( 2538) ได้เน้นว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจะ
พฒันาข้ึนนั้น จ  าเป็นตอ้งให้เด็กมีบรรยากาศที่เหมาะสมในโรงเรียน กล่าวคือ ครูตอ้งใจกวา้ง
จริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้นกัเรียนจะไดเ้ป็นตวัของตวัเองและกลา้แสดงออก ครูเป็นตวัจกัรส าคญั
ท่ีจดับรรยากาศใหเ้หมาะสมในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงการจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ และ อุษณีย ์ โพธิสุข ( 2537) ท่ีได้เสนอ
แนวคิดในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยใชผ้ลผลิต เป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นหลายส่ิงหลายอยา่งของ
การคิด เช่น วิธีคิด ประสิทธิภาพทางการคิด การน าเอาความรู้ไปสู่การน าไปใช ้ จุดส าคญัในการ
สอนว่าจะพิจารณาเกณฑ์ของผลผลิตอย่างไรนั้น ควรจะมีการก าหนดให้นกัเรียนรู้จกัการระบุ
จุดประสงค์ของการท างาน รู้จกัประเมิน  การท างานของตนเองอย่างใช้เหตุผล พยายามและ
สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ให้โอกาสเด็กได้รับความรู้ผ่านส่ือและทกัษะหลายด้าน โดยใช้
ประสาทสัมผสัหรือความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และมีแหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั ทั้งจาก
หนงัสือ ผูเ้ช่ียวชาญ การทดสอบดว้ยตนเองและท่ีส าคญัคือให้เด็กไดส้ร้างความรู้ดว้ยตวัของเขาเอง 
สนบัสนุนให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ตนเอง มีความเคารพตนเอง กระหายใคร่รู้  การจดัระบบใน
ชั้นเรียน ให้เด็กไดค้น้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน ปรับระบบตารางเรียนให้ยืดหยุ่นเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความสามารถท่ีหลากหลาย  ประกอบกบั ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ ์
(2538)  กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบงัคบัให้เกิดไดแ้ต่สามารถส่งเสริมให้เกิดข้ึนได้
โดยยอมรับในคุณค่าของเด็กแต่ละคนเคารพในความคิดเห็นและเช่ือมัน่ในตวัเด็กอย่างไม่มีเง่ือนไข  
สร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายไม่มีการวดัและการประเมินผล  เพื่อทุกคนท างานดว้ยความสบายใจ ไม่
ตอ้งห่วงหรือวิตกว่าจะไดค้ะแนนไม่ดี ท าให้รู้สึกเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเองกล้าแสดงออก ทั้ง
ความคิดและการกระท าอยา่งสร้างสรรค์ไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความเขา้ใจในผลงาน โดยเฉพาะการ
สร้างสรรค์ส่ิงแปลกๆ ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภาวิดา  ตั้งกมลศรี  (2552)  ท่ีได้ศึกษา
พบว่า  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย       ชุดกิจกรรมฝึกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีผล
คะแนนความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์หลงัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม  มีจ  านวน
สูงกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และกาญจนา  
ค าภีระ,  รัตนาภรณ์  ระวรรณ  ล าแพน  พู่กันงาม (2552)  ได้ศึกษาพบว่า ผลการประเมินความคิด
สร้างสรรค์ช้ินงานในการออกแบบ    การป้ันดินกระดาษและการประเมินคุณลกัษณะการ มีความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีคะแนนประเมินช้ินงานรวมทุกชุดกิจกรรม มี
ระดบัความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และหลงัเรียน นักเรียนมีคุณลกัษณะการมีความคิด
สร้างสรรค ์ โดยภาพรวมมีระดบัค่าประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
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 5.   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน  
พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ประเด็นท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่  ข้อท่ี 4. รูปแบบของชุดกิจกรรมสวยงาม 
น่าสนใจ รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 9.  นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้ควา้ ออกแบบ วางแผน  ปฏิบติั และสรุปงาน
ดว้ยตนเอง และ ขอ้ท่ี 12. เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ ตามล าดบั ขอ้ท่ีไดรั้บความคิดเห็น
นอ้ยท่ีสุดคือ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
การศึกษาขอ้ท่ี 5  ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนมีความรู้สึกแปลกใหม่กบัวิธีการเรียนรู้ มีทั้งแบบเรียนแบบ
เล่นและเป็นอิสระลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้แลกเปล่ียนความเห็นซ่ึงกันและกันเกิดความ
สนุกสนานกบัการเรียน ซ่ึงแตกต่างจากการสอนแบบเดิมท่ีเนน้การบรรยายและครูเป็นผูแ้กปั้ญหา
ต่าง ๆ ซ่ึงท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย นอกจากนั้นยงัมีการเสริมแรงตามทฤษฎีการวางเง่ือนไข
ของสกินเนอร์ (Skinner) โดยกล่าวชมเชยแก่นกัเรียนท่ีปฏิบติัตนตามคู่มือนกัเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
โดยหลีกเล่ียงการลงโทษโดยเด็ดขาด และชมเชยนักเรียนท่ีให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อน ๆ เม่ือ
ประสบปัญหา  การใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมน าเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้นกัเรียนศึกษา
คน้ควา้ไดต้ลอดเวลา มีการน าเสนอผลงานนกัเรียนผา่นเครือข่ายเป็นการเสริมแรงอยา่งหน่ึงท่ีท าให้
ผูเ้รียนมีก าลงัใจอยากเรียนมากข้ึน และส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  สอดคลอ้งกบั อดุลย ์ 
วเิศษโวหาร (2549)  ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ โดยภาพรวมลูกเสือเห็นดว้ยมากต่อชุดการจดักิจกรรม  โดยเห็นวา่
รูปแบบและการจดักิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือ  โดยเปิดโอกาสให้ลูกเสือท ากิจกรรมดว้ยตนเอง
อย่างเป็นขั้นตอน  มีค าสั่งและค าอธิบายชดัเจน  เน้ือหาชุดการจดักิจกรรมช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
และเหมาะสมต่อการเรียนของนกัเรียน และ พชัรี  จกัรชุม (2552)  ไดศึ้กษาพบวา่  นกัเรียนมีเจตคติต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  สาระ
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี สอดคลอ้งกบั     กาญจนา  ค าภีระ,  รัตนาภรณ์  ระวรรณ  ล าแพน  พู่กนังาม (2552)  
ท่ีได้ศึกษาพบว่า  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพฒันา
ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบป้ันดินกระดาษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ ทวชียั  ชมเมือง (2552) ไดศึ้กษาพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เร่ือง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.26 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูร้ายงานมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไปในการน าไปใช้ 
1.1  ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค ์พบวา่ชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ท าให้นกัเรียนมีความรู้สูงข้ึน  
ดังนั้น ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุมควรสร้างชุดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา        
ชุดกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
             1.2  จากผลการศึกษาพบวา่ การเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม ท าให้เกิดการกระตุน้
และเร้าความสนใจ ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนเป็นอิสระ และเกิดความเช่ือมัน่
ในตนเองในขณะท่ีปฏิบติักิจกรรม  ประกอบกบัการจดักิจกรรมกลุ่มช่วยให้นกัเรียนสามารถระดม
สมองในการออกแบบ แกปั้ญหา ประยุกตใ์ชค้วามรู้อยา่งหลากหลาย และร่วมกนัคน้หาค าตอบจาก
การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั จากการคน้พบดงักล่าว จึงเป็นแนวทางให้ผูร้ายงานและครูผูส้อนน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

1.3   ผลจาการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยให้นกัเรียนสามารถปฏิบติังานจดัสวนในภาชนะไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีความคิด
สร้างสรรค์ จึงควรน ารูปแบบการจดักิจกรรมไปประยุกต์ใชก้บักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
อ่ืน ๆ ต่อไป 
  2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรน ารูปแบบการจดักิจกรรมแบบน้ีไปใช้กับการศึกษาการเรียนการสอนใน
รายวชิา อ่ืนๆ 
  2.2  ควรศึกษารูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัรูปแบบการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น การ
เรียนบนเครือข่าย ชุดกิจกรรมออนไลน์ ชุดกิจกรรมในรูปแบบ CAI เป็นตน้ 
  2.3  ควรมีการพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระตามแนวคิดของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
 

 
 

 
 


