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บทที ่ 3 
วธิีด ำเนินกำร 

 
 

     การศึกษาคร้ังมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  ส าหรับนกัเรียน
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน ผูร้ายงานไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
2. รูปแบบการทดลอง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
4. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
5. การด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
กลุ่ม เป้ำหมำย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชุมนุมทรายสีในแกว้ใส โรงเรียน 
โนนหันวิทยายน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ที่ก  าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  จ านวน 19 คน ไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากเป็นนกัเรียนท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม
ทรายสีในแกว้ใส  
 
รูปแบบกำรทดลอง 

 รูปแบบของแผนการทดลองท่ีใชใ้นการด าเนินการคร้ังน้ีเป็นแบบการวจิยัก่อนการทดลองกลุ่ม
เดียวสอบก่อน และสอบหลงั The One - Group Pretest  - Posttest Design (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553)   
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตำรำงที ่ 1  รูปแบบการทดลองแบบ  One Group Pretest  - Posttest Design 
 

   ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
T1 X T2 
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                          สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
  N  แทน กลุ่มท่ีใชใ้นการด าเนินการทดลอง 
  T1  แทน การทดสอบก่อนเรียน 
  X  แทน การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม 
  T2  แทน การสอบหลงัเรียน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำร  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1.    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย  คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีใน

แกว้ใส และชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส จ านวน 6 ชุด ไดแ้ก่ 
 ชุดท่ี 1  เร่ือง สวนในโลกใบเล็ก 
 ชุดท่ี 2  เร่ือง เรียนรู้ก่อนลงมือ 
 ชุดท่ี 3  เร่ือง ทรายสีในแกว้ใส 
 ชุดท่ี 4  เร่ือง สวนสวยในแกว้ใส 
 ชุดท่ี 5  เร่ือง ยอ่ส่วนสวนช้ืน 
 ชุดท่ี 6  เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 
2.1   แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

ตามแนวทางการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลงานวิจยั (พิสณุ  ฟองศรี, 2549)  เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ก าหนดเกณฑคุ์ณภาพ 5 ระดบั ประกอบดว้ย 

5 มีความเหมาะสม  มากท่ีสุด 
4 มีความเหมาะสม  มาก 
3 มีความเหมาะสม  ปานกลาง 
2 มีความเหมาะสม  นอ้ย 
1     มีความเหมาะสม  นอ้ยท่ีสุด 

2.2  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับประเมินความสามารถในการความคิด
สร้างสรรคจ์ากการจดัสวนในภาชนะ ตามแนวทางการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (กรมวิชาการ, 2551)  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ก าหนดเกณฑ์
คุณภาพ 4 ระดบั ประกอบดว้ย 

 



 70 

4    มีคุณภาพ  ดีมาก 
3    มีคุณภาพ  ดี   
2    มีคุณภาพ  พอใช ้  
1 มีคุณภาพ  ปรับปรุง 

2.3   แบบประเมินคุณภาพผลงาน ส าหรับประเมินความสามารถและผลงานการจดัสวน
ในภาชนะ ตามแนวทางการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   (กรมวิชาการ, 2551) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ 4 ระดบั 
ประกอบดว้ย 

4    มีคุณภาพ  ดีมาก 
3    มีคุณภาพ  ดี   
2    มีคุณภาพ  พอใช ้  

        1    มีคุณภาพ  ปรับปรุง 
2.4  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมโดยใช้ชุด

กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าก าหนดเกณฑ์คุณภาพ 5 ระดบั  
ประกอบดว้ย 

 5   มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 4   มีความพึงพอใจ มาก 
 3   มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
 2   มีความพึงพอใจ นอ้ย 
 1   มีความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด  

กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1.     การสร้างและหาคุณภาพคู่มือการใช้ชุดกจิกรรมชุมนุมและชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีใน
แก้วใส 

คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสและชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส
ท่ีผูร้ายงานพฒันาข้ึน มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   
1.2 ศึกษาเน้ือหาการจัดสวนในภาชนะจาก เอกสาร  ต ารา หนังสือ วารสาร 

อินเตอร์เน็ต   
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1.3 ศึกษาหลกัการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนรู้เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

1.4 วเิคราะห์เน้ือหาและความคิดสร้างสรรคท่ี์ตอ้งให้เกิดข้ึนในแต่ละเร่ือง 
1.5 ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส  โดยใช้แนวทางการสร้าง 

ชุดการสอนตามแนวทางการผลิตชุดการสอนแผนจุฬาฯ  เพราะมีขั้นตอนในการสร้างพฒันาท่ี
ชดัเจน  ครอบคลุมทุกกระบวนการ  สะดวกและง่ายต่อการพฒันาและหาประสิทธิภาพ  อีกทั้งยงัได้
ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบมาแลว้  จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัคุณภาพและความเช่ือมัน่
ของระบบการสอนแผนจุฬาฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี  และใช้รูปแบบการจดักิจกรรมแบบกลุ่มทดลอง  ซ่ึง
เนน้ผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางในการเรียนการสอน  มีการจดัส่ือและอุปกรณ์ไวอ้ยา่งเป็นระบบ  แบ่ง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยมีนกัเรียนหลายระดบัชั้นคละกนั เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือ
กนัในกลุ่ม มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนประกอบกิจกรรมร่วมกนั โดยมีครูเป็นผูค้  าแนะน า 

1.6 สร้างชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส เร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตรกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  หนงัสือ ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวนในภาชนะ    และด าเนินการสร้างชุดกิจกรรม
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ ตามขั้นตอนการสร้างชุดการสอนแผนจุฬาฯ 
ดงัน้ี 

 1.6.1  ขั้นท่ี 1, 2, 3  ในแผนจุฬาฯ คือก าหนดหมวดหมู่ของเน้ือหา  ก าหนดหน่วย
การสอนและก าหนดหวัเร่ือง  ซ่ึงไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 6 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เน้ือหาเก่ียวกบัความหมาย ประเภท รูปแบบการจดัสวนในภาชนะ การน า
สวนในภาชนะไปใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มท่ี 2 เน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิดการจดัสวนในภาชนะ ความงามดา้นสรีรศาสตร์
ของวสัดุอุปกรณ์  องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน  หลกัการออกแบบจดัสวน ตวัอย่าง
การเขียนแบบแปลนสวน  พนัธ์ุไม้ส าหรับจดัสวนในภาชนะ เคร่ืองปลูกและดินปลูก  ภาชนะ
ส าหรับจดั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

กลุ่มท่ี 3  เน้ือหาเก่ียวกบัประโยชน์ของสวนแกว้  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เคร่ืองปลูก
และดินปลูก  การดูแลรักษาตน้ไม ้ การดูแลผิวภาชนะแกว้  ขั้นตอนการจดัทรายสีในแกว้ใส ภาพ
การแข่งขนัการจดัสวนแกว้ 

กลุ่มท่ี 4 เน้ือหาเก่ียวกับความเป็นมา ประโยชน์ของการท าสวนในแก้วใส 
รูปแบบของสวนในแกว้ใส วสัดุอุปกรณ์ พรรณไม ้พื้นฐานการท าสวนในแกว้ใส ขั้นตอนการท า
สวนในแกว้ใส การดูแลสวนในแกว้ใส 
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กลุ่มท่ี 5 เน้ือหาเก่ียวกบัความหมาย   พนัธ์ุไม ้ การจดัสวนน ้ าในถาด  ขั้นตอนการจดั
สวนถาดช้ืน  การดูแลรักษาสวนถาดช้ืน ภาพตวัอยา่งการจดัสวนถาดช้ืน 

กลุ่มท่ี 6  เน้ือหาเก่ียวกบัความหมาย แนวคิดการจดัสวนถาด สูตรดินปลูกไมอ้วบน ้ า  
การดูแลรักษาสวนถาดแหง้ การจดัสวนถาดแหง้ ภาพตวัอยา่งการจดัสวนถาดแหง้ 

1.6.2 ขั้นท่ี 4 ในแผนจุฬาฯ  เป็นการก าหนดมโนมติของแต่ละเร่ือง 
1.6.3 ขั้นท่ี 5 ในแผนจุฬาฯ  เป็นการก าหนดวตัถุประสงค์ของแต่ละเร่ือง ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนหลงัปฏิบติักิจกรรม 
ขั้นท่ี 6  ในแผนจุฬาฯ  เป็นการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เนน้ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อใหน้กัเรียนคิดเป็น 
ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถเรียนรู้และปฏิบติังานอย่างเป็นกระบวนการ ใช้กระบวนการเรียน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ในการวางแผน ปฏิบติังานตามแผนอย่างสร้างสรรค์ มีการประเมินผล       
การปฏิบติังาน เลือกใชก้ระบวนการให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เพื่อให้นกัเรียนบรรลุจุดประสงค์
ตามหลกัสูตร โดยก าหนดกิจกรรมดงัน้ี 

1)  ทดสอบก่อนเรียน เพื่อจะไดท้ราบความรู้พื้นฐานของนกัเรียน 
2)  การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
      (1)  ขั้นน า  โดยจะเป็นการทบทวนความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมในตวัของนกัเรียน โดย

การซกัถามและสนทนา 
            (2)  ขั้นประกอบกิจกรรม  โดยการให้นกัเรียนเรียนและปฏิบติักิจกรรม
ตามล าดบัขั้นท่ีก าหนดไวใ้นชุดกิจกรรมชุมนุม ดงัน้ี 
 แผนการจดักิจกรรมท่ี 1  สวนในโลกใบเล็ก มี 3 กิจกรรม ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
 แผนการจดักิจกรรมท่ี 2  เรียนรู้ก่อนลงมือ  มี 2 กิจกรรม ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
 แผนการจดักิจกรรมท่ี 3  ทรายสีในแกว้ใส  มี 3 กิจกรรม ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
 แผนการจดักิจกรรมท่ี 4  สวนสวยในแกว้ใส มี 3 กิจกรรม ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
 แผนการจดักิจกรรมท่ี 5  ยอ่ส่วนสวนช้ืน มี 3 กิจกรรม ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
 แผนการจดักิจกรรมท่ี 6  ทะเลทรายในถาดเล็ก มี 3 กิจกรรม ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 

      (3)  ขั้นสรุป  โดยการให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปส่ิงท่ีตนไดเ้รียน 
และมีครูคอยเป็นผูช้ี้แนะ 

                 3)  ขั้นวดัผล  โดยการให้นักเรียนทดสอบหลงัเรียน ประเมินผลงาน ประเมิน
ความคิดสร้างสรรคแ์ละตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
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1.6.4 ขั้นท่ี 7 ในแผนจุฬาฯ  เป็นการก าหนดแบบประเมินผลท่ีตรงกับจุดประสงค ์       
การเรียนรู้ 

1.6.5 ขั้นท่ี 8  ในแผนจุฬาฯ เป็นการก าหนดส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน จ านวน 6 ชุด ไดแ้ก่ 
ชุดท่ี 1  เร่ือง   สวนในโลกใบเล็ก 

ชุดท่ี 2  เร่ือง   เรียนรู้ก่อนลงมือ 
ชุดท่ี 3  เร่ือง   ทรายสีในแกว้ใส 

ชุดท่ี 4  เร่ือง   สวนสวยในแกว้ใส 

ชุดท่ี 5  เร่ือง   ยอ่ส่วนสวนช้ืน 

ชุดท่ี 6  เร่ือง   ทะเลทรายในถาดเล็ก 

   เอกสารแต่ละชุดประกอบดว้ย 
 1.  ช่ือชุดกิจกรรม 
 2.  ค  าแนะน าส าหรับนกัเรียน 
 3.  การท างานกลุ่ม 

 4.  วตัถุประสงค ์/ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ /ทกัษะ/กระบวนการ / ส่วนประกอบใน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.  บตัรค าสั่ง 
6.  ใบความรู้ 
7.  บตัรกิจกรรม/เฉลยบตัรกิจกรรม/แบบบนัทึกกิจกรรม 
8.  http://www.kruaree.in.th และ www.สวนถาด.net 

ชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย 
2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม  เป็นส่วนของแผนการจดักิจกรรมและเป็นส่วนท่ีระบุ

เน้ือหาของกิจกรรม ประกอบดว้ย 
      ตอนท่ี 1  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ประกอบด้วย ความหมายของกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน  ความส าคญัของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หลกัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
     ตอนท่ี 2  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ประกอบดว้ย ส่วนประกอบของ         

ชุดกิจกรรม  โครงสร้างเน้ือหา  การพฒันาความคิดสร้างสรรค์  การวิเคราะห์ระดับความคิด
สร้างสรรค์ในการจดักิจกรรม  การวิเคราะห์ลกัษณะกิจกรรม  ส่ือและเวลา  โครงการจดักิจกรรม
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

http://www.สวนถาด.net/
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     ตอนท่ี 3  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีครู
ตอ้งเตรียม  การจดัชั้นเรียน  การประเมินผล ค าช้ีแจงการใชชุ้ดกิจกรรม  ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรม
ทรายสีในแกว้ใส  บทบาทของครู  บทบาทของนกัเรียน  การท างานกลุ่ม  ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการ
เรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบหลงัเรียน  เฉลยแบบทดสอบ 
 1.6.6   เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง
ของขั้นตอนการจดักิจกรรม  เน้ือหา ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา  และประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึน  ซ่ึงหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of  Item Objective  Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั +1 เม่ือแน่ใจวา่ชุดกิจกรรมชุมนุมนั้นมีความเหมาะสม 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั  0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมชุมนุมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 ใหค้ะแนนเท่ากบั -1 เม่ือแน่ใจวา่ชุดกิจกรรมชุมนุมนั้นไม่มีความเหมาะสม 
และพิจารณาความเหมาะสมจากค่าเฉล่ียความคิดเห็นตั้งแต่ 0.50 -1.00 จึงจะถือวา่ชุดกิจกรรมชุมนุม
นั้นมีความเท่ียงตรงในเน้ือหา  (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) ผลการประเมินความสอดคลอ้งมีดงัน้ี 

 

ตำรำงที ่2  แสดงค่าความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมชุมนุมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

รายการท่ีประเมิน 
ค่าความ
สอดคลอ้ง 
 (IOC) 

ความหมาย 

ด้ำนเนือ้หำ   
1.  มีความถูกตอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.80 เหมาะสม 
2.  มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 0.80 เหมาะสม 
3. การน าเขา้สู่บทเรียน มีการเร้าความสนใจให้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น 0.60 เหมาะสม 
4.  การจดัเรียงล าดบัขั้นตอนการสอน ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย 1.00 เหมาะสม 
5. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชส้ าหรับการเรียน 0.80 เหมาะสม 
6.  มีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 1.00 เหมาะสม 
7.  การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน 1.00 เหมาะสม 
8.  การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน 1.00 เหมาะสม 
9.  เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 0.80 เหมาะสม 
10. เน้ือหาไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 1.00 เหมาะสม 



 75 

ตำรำงที ่2  แสดงค่าความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมชุมนุมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

รายการท่ีประเมิน 
ค่าความ
สอดคลอ้ง 
 (IOC) 

ความหมาย 

ด้ำนส่ือ   
11.  เน้ือหาและกิจกรรมมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ 1.00 เหมาะสม 
12.  กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ 0.80 เหมาะสม 
13.  มีความยดืหยุน่ สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครอบคลุม 

ล าดบัเน้ือหา ล าดบัการเรียนและแบบทดสอบได ้
0.80 เหมาะสม 

14.  ออกแบบดว้ยระบบท่ีดี ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 1.00 เหมาะสม 
15.  สร้างความแปลกใหม่ทางการเรียนท าใหส้นใจเรียนมากข้ึน 1.00 เหมาะสม 
ด้ำนปฏิสัมพนัธ์   
17. ใหอิ้สระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 1.00 เหมาะสม 
18.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 1.00 เหมาะสม 
19.  กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 1.00 เหมาะสม 
20.  นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อน 1.00 เหมาะสม 
 

จากตารางท่ี 2  แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมชุมนุมท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน  
พบว่า  ชุดกิจกรรมชุมนุมท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสมโดยมีค่าเฉล่ีย 0.60-1.00  
แสดงวา่ชุดกิจกรรมชุมนุมท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมสามารถน าไปใชใ้นการทดลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพต่อไปได ้
 1.7  น าชุดกิจกรรมชุมนุมท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญ  เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจอีกคร้ัง  เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ 
 1.8   น าชุดกิจกรรมชุมนุมท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปหาประสิทธิภาพ
ดงัต่อไปน้ี 

1.8.1  ท าการทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to one testing) เป็นการทดลองกบั
นกัเรียน 3 คน โดยการเลือกนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียน สูง ปานกลาง และต ่า  อย่างละ 1 คน 
ผูร้ายงานได้น าเสนอส่ือการสอน แบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอนต่างๆให้นักเรียน      
ไดศึ้กษา ลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนดไว ้ครูสังเกต สอบถาม ตรวจใบงาน ใบงานกิจกรรม ตรวจ
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กระดาษ ค าตอบ เพื่อเก็บขอ้มูล ขอ้บกพร่อง ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียน ตลอดจนจบัเวลา เพื่อ
น าไปพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงใชเ้วลานอกเวลาเรียนโดยเรียงล าดบัไปทีละหน่วยจนครบ จากนั้น
ไดพ้ิจารณาปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมชุมนุมใหดี้ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

-  ปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอนการจดักิจกรรมใหล้ะเอียดชดัเจนยิง่ข้ึน 
-  ปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝึกใหเ้หมาะสมกบัเวลา และตรงจุดประสงค ์
-  ปรับปรุงเน้ือหาในชุดท่ี 1 และชุดท่ีสองใหค้รอบคลุม 
-  ปรับปรุงความยากง่ายของภาษาให้อ่านเขา้ใจง่าย 

 1.8.2  การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small-Group testing) เป็นการทดลองกับ
นกัเรียน จ านวน 10 คน โดยเลือกนกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถทางการเรียนเก่ง จ  านวน 3 คน 
ปานกลาง จ านวน 4  คน และต ่า  จ  านวน 3 คน ผูร้ายงานได้ด าเนินการจดักิจกรรมชุมนุมตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมในคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุม โดยเรียงล าดบัไปทีละชุด  เก็บ
ขอ้มูลตามล าดบั  โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยท าล่วงหน้าก่อนเรียน 1 
สัปดาห์ 

2)   ให้นักเรียนศึกษาเน้ือหาและร่วมท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดใน
บทเรียน ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามรายละเอียดแต่ละชุดกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลไว้
ประกอบการพิจารณา 

3)   ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนจบ
ชุดกิจกรรมชุมนุม 

4)    หลงัจากนั้นน าคะแนนท่ีได้ไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ชุมนุมเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

          5)  น าขอ้มูลจากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้ทดลองกบั
กลุ่มภาคสนามต่อไป 
 1.8.3  การทดลองแบบกลุ่มภาคสนาม (Field-Group testing) เป็นการทดลอง
กบันกัเรียน จ านวน 30 คน โดยเลือกนกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถทางการเรียนเก่ง จ  านวน 10 คน 
ปานกลาง จ านวน 10  คน และต ่า  จ  านวน 10 คน ผูร้ายงานไดด้ าเนินการจดักิจกรรมชุมนุมตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมในคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุม โดยเรียงล าดบัไปทีละชุด  เก็บ
ขอ้มูลตามล าดบั โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยท าล่วงหน้าก่อนเรียน 1 
สัปดาห์ 
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2)   ให้นักเรียนศึกษาเน้ือหาและร่วมท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดใน
บทเรียน ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามรายละเอียดแต่ละชุดกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลไว้
ประกอบการพิจารณา 

3)   ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนจบ
ชุดกิจกรรมชุมนุม 

4)    หลงัจากนั้นน าคะแนนท่ีได้ไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ชุมนุมเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

1.9  น าขอ้มูลจากการทดลองมาปรับปรุงจนไดชุ้ดกิจกรรมชุมนุมเป็นฉบบัท่ีสมบูรณ์  
และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
  การสร้างชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

วเิคราะห์เน้ือหา/วตัถุประสงค ์

สร้างชุดกิจกรรมชุมนุม 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง 

ปรับปรุงแกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

ทดลองใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม 

ปรับปรุงแกไ้ขจนไดชุ้ดกิจกรรมชุมนุมท่ีเหมาะสม 

น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ภำพที ่9  แสดงข้ันตอนกำรสร้ำงชุดกจิกรรมชุมนุมทรำยสีในแก้วใส 
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2.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การจดัสวนในภาชนะ ของนกัเรียนกิจกรรม
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน พุทธศกัราช 2553 เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ครอบคลุมเน้ือหาและ
วตัถุประสงคข์องชุดกิจกรรมชุมนุมมีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพดงัน้ี 

2.1  ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบจากทฤษฎี เอกสารวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ 
หลกัสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลกัการและประเมินผลการศึกษา  เทคนิคการ
เขียนขอ้สอบ การสร้างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ 

2.2   ศึกษาเน้ือหาและวตัถุประสงค์ในแผนการจัดกิจกรรม  เร่ือง การจดัสวนใน
ภาชนะ  เพื่อน าไปสร้างตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้และวตัถุประสงค ์ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 

ตำรำงที ่ 3  วเิคราะห์สาระการเรียนรู้และวตัถุประสงค ์ก าหนดจ านวนขอ้สอบ เร่ือง การจดัสวน 
                  ในภาชนะ  ส าหรับนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 
 

 
แผนท่ี 

สาระการ
เรียนรู้ 

 
วตัถุประสงค ์

จ านวนขอ้สอบ 
ขอ้สอบ
ท่ีสร้าง 

ขอ้สอบท่ี
ใชจ้ริง 

1-3 สวนใน 
โลกใบเล็ก 

1. อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัสวนใน
ภาชนะได ้

8 4 

4-5 เรียนรู้ 
ก่อนลงมือ 

2.  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวนในภาชนะได ้
3.  จ  าแนกและเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การ

จดัสวนถาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

8 4 

6-8 ทรายสี 
ในแกว้ใส 

4. วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน และปฏิบติังาน 
จดัสวนแกว้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6 3 

9-11 สวนสวย 
ในแกว้ใส 

5. วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน และปฏิบติังาน 
จดัสวนขวด โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6 3 

 
 
 



 79 

ตำรำงที ่ 3 วเิคราะห์สาระการเรียนรู้และวตัถุประสงค ์ ก าหนดจ านวนขอ้สอบ เร่ือง การจดัสวน 
                  ในภาชนะ  ส าหรับนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส (ต่อ) 
 
 
แผนท่ี 

สาระการ
เรียนรู้ 

 
วตัถุประสงค ์

จ านวนขอ้สอบ 
ขอ้สอบ
ท่ีสร้าง 

ขอ้สอบท่ี
ใชจ้ริง 

11-14 ยอ่ส่วน 
สวนช้ืน 

6. วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน และปฏิบติังาน จดัสวน
ถาดช้ืน โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6 3 

15-18 ทะเลทราย 
ในถาดเล็ก 

7. วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน และปฏิบติังานจดัสวน
ถาดแหง้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6 3 

รวม 40 20 
 
2.3  น าผลการวเิคราะห์ ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมมาสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง การจดัสวนในภาชนะ ส าหรับนกัเรียนชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  เป็นแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จ านวน  40  ขอ้ ใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้และวตัถุประสงค ์
 2.4   น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมิน ตรวจสอบความถูกตอ้ง
เท่ียงตรงตามสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์  โดยใช้แบบวิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง  IOC  และการก าหนดคะแนนความคิดเห็นเป็นดงัน้ี 
 คะแนน  +1   ส าหรับขอ้สอบ ขอ้ท่ีมีความสอดคลอ้ง 
 คะแนน   0   ส าหรับขอ้สอบ ขอ้ท่ีไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 

คะแนน   1    ส าหรับขอ้สอบขอ้ท่ีไม่มีความสอดคลอ้ง 
 2.5   น าแบบทดสอบท่ีผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  30  ขอ้ ไปทดลองสอบ 
(Try-out) กบันกัเรียนกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
โนนหนัวทิยายน  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น จ านวน  30  คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
 2.6  น าแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก คดัเลือกขอ้สอบไว ้ จ  านวน 20  
ขอ้   มีค่าความยากง่าย 0.26-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง    0.20-1.00 
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 2.7  น าแบบทดสอบท่ีเลือกไวจ้  านวน 20  ขอ้ มาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบบั โดยใช้วิธีของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  โดยใช้สูตร KR 20 (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) ไดค้่า   
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.62 
 2.8  จดัพิมพแ์บบทดสอบท่ีผ่านการตรวจคุณภาพแลว้ เป็นแบบทดสอบฉบบัจริง
จ านวน  20  ขอ้ แลว้น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 
 การจดัท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สรุปดงัแผนภาพท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่10  แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 

3.  แบบประเมินคุณภำพผลงำน เพื่อใชป้ระเมินคุณภาพการจดัสวนในภาชนะ   มีขั้นตอน
การสร้างและการหาคุณภาพตามล าดบัดงัน้ี  

3.1  ศึกษาหลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินการเรียนการสอน  ก าหนดกรอบ
เน้ือหา แนวคิดและขอบข่าย โครงสร้างของค าถาม วิเคราะห์ก าหนดนิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั
ใหช้ดัเจนโดยศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาเอกสาร 

ก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

เขียนขอ้ทดสอบจ านวน 40 ขอ้ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง 
 

คดัเลือกขอ้สอบ 40 ขอ้ ปรับปรุงแกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

น าไปทดสอบหาประสิทธิภาพ ไดข้อ้สอบ 20 ขอ้ 
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3.2  เลือกประเภทของแบบประเมินท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือมี
ลกัษณะเป็นแบบประเมินช้ินงานจากการปฏิบติังานตามใบงาน เขียนรายการประเมิน/แบบประเมิน
ตามท่ีวางแผนไว ้
 3.3  น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งความสอดคลอ้งระหว่างรายการ
ประเมินกบันิยามศพัทเ์พื่อหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความเหมาะสมในการใชภ้าษา
ในการส่ือความหมาย  
 การจดัท าแบบประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะสรุปดงัแผนภาพท่ี 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่11  แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพผลงำนกำรจัดสวนในภำชนะ 

 
3.  แบบประเมินควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อใชป้ระเมินความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน

จดัสวนในภาชนะ  มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพตามล าดบัดงัน้ี  
3.1  ศึกษาหลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินการเรียนการสอน  ก าหนดกรอบ

เน้ือหา แนวคิดและขอบข่าย โครงสร้างของค าถาม วิเคราะห์ก าหนดนิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั
ใหช้ดัเจนโดยศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาเอกสาร ต ารา วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดกรอบเน้ือหา แนวคิดและขอบข่าย นิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

เลือกประเภทของแบบประเมินท่ีจะวดั 

เขียนรายการประเมิน/แบบประเมินตามท่ีวางแผนไว ้
 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง 
 

ปรับปรุงแกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2  เลือกประเภทของแบบประเมินท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ          
มีลักษณะเป็นแบบประเมินช้ินงานจากการปฏิบติังานตามใบงาน เขียนรายการประเมิน/แบบ
ประเมินตามท่ีวางแผนไว ้
 3.3  น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งความสอดคลอ้งระหว่างรายการ
ประเมินกบันิยามศพัทเ์พื่อหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความเหมาะสมในการใชภ้าษา
ในการส่ือความหมาย  
 การจดัท าแบบประเมินความคิดสร้างสรรคก์ารจดัสวนในภาชนะ  สรุปดงัแผนภาพท่ี 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่12  แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบประเมินควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 
4.    แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกจิกรรมโดยใช้ชุดกจิกรรมชุมนุม

ทรำยสีในแก้วใส  มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพตามล าดบัดงัน้ี  
4.1  ศึกษาหลกัการและเทคนิคการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อชุดกิจกรรม

ชุมนุม 
4.2  วเิคราะห์ก าหนดนิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัใหช้ดัเจน 

ศึกษาเอกสาร ต ารา วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดกรอบเน้ือหา แนวคิดและขอบข่าย นิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

เลือกประเภทของแบบประเมินท่ีจะวดั 

เขียนรายการประเมิน/แบบประเมินตามท่ีวางแผนไว ้
 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง 
 

ปรับปรุงแกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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4.3  เลือกประเภทของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีจะวดั คือมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  จ  านวน 15 ขอ้ 

4.4  เขียนรายการประเมิน/แบบประเมินตามท่ีวางแผนไว ้
4.5  ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อดูความสอดคล้องระหว่างรายการข้อ

ค าถามกบันิยามเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC)   
4.6  คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC = 0.50 -1.00 และปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
4.7  ปรับปรุงแกไ้ข และจดัพิมพเ์ป็นฉบบัจริงเพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน สรุปดงัแผนภาพท่ี 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่13  แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 

 
 

 

ศึกษาเอกสาร 

ก าหนดกรอบเน้ือหา แนวคิดและขอบข่าย นิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

เลือกประเภทของแบบประเมินความพึงพอใจท่ีจะวดั 

เขียนรายการประเมิน/แบบประเมินตามท่ีวางแผนไว ้
 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง 
 

ปรับปรุงแกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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กำรด ำเนินกำรศึกษำ 
     ผูร้ายงานได้ด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมท่ีสร้างข้ึนกบันักเรียนชุมนุมทรายสี    
ในแกว้ใส ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  จ านวน 19 คน  ตั้งแต่วนัท่ี 
29  มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยมีวิธีด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   1)  ปฐมนิเทศนกัเรียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งท าความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวการจดักิจกรรม  วธีิการัดกิจกรรม  เพื่อใหว้ตัถุประสงคจ์าก
ชุดกิจกรรมชุมนุมเกิดประสิทธิภาพท่ีสุด 
   2)  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดสอบนักเรียนก่อนเรียนด้วย    
ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 
   3)  ด าเนินการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  โดยใชแ้ผนการจดั
กิจกรรมและชุดกิจกรรมชุมนุมตามท่ีวางแผนไวด้งัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  การน าแผนการจดักิจกรรมและชุดกิจกรรมชุมนุมไปใชแ้กปั้ญหาและพฒันาการสอน 
                  ในชั้นเรียน 

 
หน่วยการ 
สอนท่ี 

แผนการจดั 

กิจกรรมท่ี 

เร่ือง จ านวน
ชัว่โมง 

1 1 สวนในโลกใบเล็ก 3 
2 2 เรียนรู้ก่อนลงมือ 2 
3 3 ทรายสีในแกว้ใส 3 
4 4 สวนสวยในแกว้ใส 3 
5 5 ยอ่ส่วนสวนช้ืน 3 
6 6 ทะเลทรายในถาดเล็ก 3 
  รวม 17 

 
รำยละเอยีดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
        แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สวนในโลกใบเล็ก 

1)  ทดสอบความรู้พื้นฐาน  
2)  เรียนรู้จากการชมวดีีทศัน์ เร่ือง การจดัสวนในภาชนะ 

     3)  เรียนรู้จากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 1  เร่ือง สวนในโลกใบเล็ก 
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      4)   ท าใบงานกลุ่ม 
 5)  อภิปรายกลุ่ม และสร้างเป็นผงัความคิด 

6)  สรุปเน้ือหาโดยจดัท าเป็นสมุดท ามือ 
7)  น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 8)  สรุปอภิปรายผลการปฏิบติัการคน้ควา้ 
   9)   สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต ์http://www.สวนถาด.net/ 

       แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่2  เร่ือง เรียนรู้ก่อนลงมือ 
1)   เรียนรู้จากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 2 เร่ือง เรียนรู้ก่อนลงมือ 

      2)   ท าใบงานกลุ่มส ารวจพนัธ์ุไมใ้นโรงเรียน 
 4)  อภิปรายกลุ่ม  
 5)  น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 6)  สรุปอภิปรายผลการศึกษาคน้ควา้ 
   7)  สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต ์http://www.สวนถาด.net/ 

        แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ทรำยสีในแก้วใส 
1)   เรียนรู้จากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 3 เร่ือง ทรายสีในแกว้ใส 
2)   วางแผนการจดัสวนแกว้ 

 3)   ปฏิบติังานจดัสวนแกว้ 
 4)  น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 5)   สรุปอภิปรายและประเมินผลการปฏิบติังาน 
   6)   สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต ์http://www.สวนถาด.net/ 

       แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่4  เร่ือง สวนสวยในแก้วใส 
1)   เรียนรู้จากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 4 เร่ือง สวนสวยในแกว้ใส 

       2)   วางแผนการจดัสวนขวด 
 3)   ปฏิบติังานจดัสวนขวด 
 4)  น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 5)   สรุปอภิปรายและประเมินผลการปฏิบติังาน 
   6)   สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต ์http://www.สวนถาด.net/ 

       แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่5 เร่ือง ย่อส่วนสวนช้ืน 
 1)   เรียนรู้จากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 5 เร่ือง ยอ่ส่วนสวนช้ืน 

       2)   วางแผนการจดัสวนถาดช้ืน 

http://www.สวนถาด.net/
http://www.สวนถาด.net/
http://www.สวนถาด.net/
http://www.สวนถาด.net/
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 3)   ปฏิบติังานจดัสวนถาดช้ืน 
 4)   น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 5)   สรุปอภิปรายและประเมินผลการปฏิบติังาน 
   6)   สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต ์http://www.สวนถาด.net/ 

      แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่ 6  เร่ือง ทะเลทรำยในถำดเลก็ 
 1)  เรียนรู้จากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 6 เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก 

        2)   วางแผนการจดัสวนแหง้ 
 3)   ปฏิบติังานจดัสวนแหง้ 
 4)   น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 5)   สรุปอภิปรายและประเมินผลการปฏิบติังาน 
   6)   สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต ์http://www.สวนถาด.net/ 
   7)  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ผูร้ายงานได้ท าการทดลองใช้ชุดกิจกรรม

ชุมนุมดว้ยตนเอง  ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
1)  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ผูร้ายงานได้อธิบายวตัถุประสงค์ของการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมชุมนุม   ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุมนุม  คอยช้ีแจง และให้
ค  าแนะน าวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม 

2)  ขั้นจดักิจกรรม  ผูร้ายงานไดจ้ดักิจกรรม โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั บูรณาการโดย
เนน้ภาระงานเป็นหลกั   

   3)   หลงัจากท่ีการด าเนินการทดลองส้ินสุดลง  ผูร้ายงานจึงท าการทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดิม  จ  านวน 20 ขอ้  เวลา  20 นาที 

          5)  น าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมท่ีสร้างข้ึน
ไปสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมจ านวน 19 คน 
 
กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูร้ายงานไดจ้ดัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรม ส าเร็จรูป 
โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือด าเนินการ ดงัน้ี 
1.1  วเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย 

http://www.สวนถาด.net/
http://www.สวนถาด.net/
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        1.1 .1   การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ        
ทางการเรียน ใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of  Item Object Congruence) (มาเรียม  นิลพนัธ์, 
2555) 
   1.1.2  วเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (มาเรียม  นิลพนัธ์, 
2553) 

1.1.3 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยน าผลการทดลองใชม้าหา
ค่าความคงตวัภายในแบบทดสอบ (Internal consistency) โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson    
(KR-20) 

1.2  วิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ โดยการหาค่าความ
เท่ียงตรง (Validity) ของนิยามศพัทก์บัประเด็นประเมิน ใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of 
Item Object Congruence) (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 

1.3 วเิคราะห์แบบประเมินความคิดสร้างสรรคใ์นการจดัสวนในภาชนะ โดยการหาค่า
ความเท่ียงตรง (Validity) ของนิยามศพัท์กบัประเด็นประเมิน ใช้สูตรดชันีความสอดคล้อง IOC 
(Index of Item Object Congruence) (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 
  1.4  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมโดยใช ้ 
ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส โดยการหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของนิยามศพัท์กับ
ประเด็นประเมิน ใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of  Item Object Congruence) 
(มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 
  1.4  วเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมตามเกณฑ ์ 80/80  โดยใชส้ถิติ
พื้นฐาน  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
  1.5  วเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมชุมนุมโดยใชว้ธีิของกดูแมน และ   
ชไนเดอร์ (Goodman Fretcher and Schnieider, 1980) 
    2.  วเิคราะห์ผลการศึกษาโดย 
  2.1  วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใชชุ้ดกิจกรรม
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ของนกัเรียนชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  โดยใชก้ารทดสอบแบบที (t-test) 
  2.2  วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ ของนกัเรียนชุมนุม
ทรายสีในแกว้ใส ดว้ยค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และแปลความหมายจากเกณฑต่์อไปน้ี 
   4.51-5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
   3.51-4.50  หมายถึง มาก 
   2.51-3.50  หมายถึง ปานกลาง 
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  1.51-2.50  หมายถึง นอ้ย 
  1.00-1.50  หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
  2.3  วเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียน ดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และแปลความหมาย
จากเกณฑต่์อไปน้ี 
   4.51-5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
   3.51-4.50  หมายถึง มาก 
   2.51-3.50  หมายถึง ปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง นอ้ย 
  1.00-1.50  หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1.     สถิติท่ีใชห้าประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 1.1  การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง  IOC  (Index of Item Object Congruence) (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 
 

                       IOC   =   
N

R  

   เม่ือ   IOC แทน   ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์
      R   แทน   ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
     N    แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

1.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 

   
     
   

 

     
   B หมายถึง  อ านาจจ าแนก 
      หมายถึง  จ  านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
           หมายถึง  จ  านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
   N หมายถึง  จ  านวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
      หมายถึง  จ  านวนคนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ์ 
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ซ่ึงเกณฑห์าค่าอ านาจจ าแนกท่ีก าหนด คือมีค่าตั้งแต่ .20 ข้ึนไป (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 
1.3 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty)  โดยใชสู้ตร 

  
 

 
 

R หมายถึง  จ  านวนคนท่ีท าขอ้นั้นถูก 
N  หมายถึง  จ  านวนคนท่ีท าขอ้นั้นทั้งหมด 

ซ่ึงเกณฑห์าค่าความยากง่ายท่ีก าหนด คือ 0.20-0.80   (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 
  1.4  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าผลการทดลองใช้มาหาค่าความคงตวั
ภายในแบบทดสอบ (Internal consistency) โดยใชสู้ตรของ Kuder-Richardson (KR-20)  ซ่ึงมีสูตร
ในการค านวณดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 
 

   

















2

1
1 S

pq

n

n
rtt  

   ttr  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
   n หมายถึง  จ  านวนขอ้ค าถาม 
   p หมายถึง  สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละขอ้  
   q หมายถึง  สัดส่วนของคนท าผดิในแต่ละขอ้ (q-1) 
   2S  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
 
 1.4  การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบประเมินผลงานการออกแบบจดัสวน  
และแบบประเมินความพึงพอใจ ใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง  IOC  (Index of Item Object 
Congruence) (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2553) 
 

                       IOC   =   
N

R  

 เม่ือ   IOC แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งนิยามศพัทก์บัประเด็นการประเมิน 
    R   แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N    แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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                    1.5  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมตามเกณฑ ์ 80/80  โดยใช ้สูตร  E1/E2  

ดงัน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด,2541)   
 

E1  =  100
A
N

X





 

 
    เม่ือ E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     X   แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรืองาน 
      A  แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรือทุกช้ินงาน 
      N  แทน จ านวนนกัเรียน 

E2    =  100
B
N

F





 

 
    เม่ือ E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
     F   แทน คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
      B  แทน คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรียน 
      N  แทน จ านวนนกัเรียน 
 
                     1.6  การหาค่าดชันีประสิทธิผล  (The Effectiveness Index) ของชุดกิจกรรมชุมนุมใช้
วธีิของกดูแมน และ ชไนเดอร์  (รัตนะ  บวัสนธ์, 2554 ) โดยใชสู้ตร 
 

 E.I. = 100
))((










pretest

pretestposttest

XAN

XX
  

  

                    เม่ือ          E.I.              แทน  ดชันีประสิทธิผล (Efficiency index) 
          pretestX      แทน  ผลรวมของคะแนนก่อนการทดลองใชน้วตักรรม 
          posttestX     แทน  ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน 
         N       แทน   จ  านวนนกัเรียน 

 A       แทน   คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
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 2.   สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
      2.1  ร้อยละ (Percentage) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545)  
 

    P    =    100
N

F
  

 
    เม่ือ   P    แทน    ร้อยละ 
      F    แทน    ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
      N   แทน    จ  านวนความถ่ีทั้งหมด 
 
 2.2   ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean)โดยค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  

                             X   =  
N

X  

    เม่ือ   X          แทน   ค่าเฉล่ีย 
      X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
      N           แทน   จ  านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
  2.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation) โดยใชสู้ตร  (บุญชม  ศรีสะอาด,  
2545) 

    S.D. =  
1N

)XX( 2



  

    เม่ือ   S.D.   แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      X      แทน   คะแนนแต่ละตวั 
       X       แทน   ค่าเฉล่ีย 
      N      แทน    จ  านวนคะแนนในกลุ่ม 

             แทน    ผลรวม 


