
 

บทที ่ 4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

   
 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน  ผูร้ายงานขอเสนอผล
การศึกษาตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายน 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
โนนหนัวทิยายน 
 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ ของนักเรียนโรงเรียน     
โนนหนัวทิยายนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 
 ตอนท่ี 4  ผลการประเมินคุณลกัษณะการมีความคิดสร้างสรรค์ในการจดัสวนในภาชนะ 
ของนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 
 ตอนท่ี 5  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ของนกัเรียนท่ีผา่นการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส จากความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัตาราง  5 
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ตารางที่ 5   แสดงค่าเฉล่ีย ( X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัการประเมินคุณภาพของ     
                    ชุดกิจกรรมทรายสีในแกว้ใส ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายน  
 

รายการ ระดบัความคดิเห็น ระดบั
คุณภาพ X  S.D. 

ด้านเนือ้หา    
1.  มีความถูกตอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.00 0.00 มาก 

2.  มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.00 0.00 มาก 
3. การน าเขา้สู่บทเรียน มีการเร้าความสนใจให้ขอ้มูลพื้นฐาน 

ท่ีจ  าเป็น 4.40 0.55 
มาก 

4.  การจดัเรียงล าดบัขั้นตอนการสอน ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย 4.40 0.55 มาก 
5. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชส้ าหรับการเรียน 4.20 0.45 มาก 
6.  มีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 4.40 0.55 มาก 
7.  การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน 4.20 0.45 มาก 
8.  การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.40 0.55 มาก 
9.  เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
10. เน้ือหาไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.38 0.36 มาก 
ด้านส่ือ    
11.  เน้ือหาและกิจกรรมมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ 4.40 0.55 มาก 
12.  กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ 4.40 0.55 มาก 
13.  มีความยดืหยุน่ สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครอบคลุม

ล าดบัเน้ือหา ล าดบัการเรียนและแบบทดสอบได ้
4.40 0.45 มาก 

14.  ออกแบบดว้ยระบบท่ีดี ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 4.80 0.55 มากท่ีสุด 
15.  สร้างความแปลกใหม่ทางการเรียน ท าใหส้นใจเรียนมากข้ึน 4.60 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.44 0.51 มาก 
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ตารางที่ 5   แสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อชุดกิจกรรมทรายสีในแกว้ใส ส าหรับนกัเรียน 
                   โรงเรียนโนนหนัวิทยายน  (ต่อ) 
 

รายการ ระดบัความคดิเห็น ระดบั
คุณภาพ X  S.D. 

ด้านปฏิสัมพนัธ์    
17. ใหอิ้สระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

18.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
19.  กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
20.  นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียโดยรวม 4.61 0.41 มากท่ีสุด 
 

  จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า การประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ            
ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
โนนหนัวทิยายน จ านวน 5 ท่าน ทั้ง 3 ดา้นมีดงัน้ี 
 ดา้นท่ี 1 ดา้นเน้ือหา พบว่าผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 
4.61, S.D.=0.41)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เน้ือหาไม่ขดัต่อความ
มัน่คงของชาติและคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณภาพระดบัมากท่ีสุด ( X = 5.00, S.D.=0.00) รองลงมา
คือ เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ การน าเขา้สู่บทเรียนมีการเร้าความสนใจให้
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น  การจดัเรียงล าดบัขั้นตอนการสอนท าให้นกัเรียนเขา้ใจง่าย  มีความยากง่าย
เหมาะสมกบันกัเรียน  และการใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั   
( X = 4.40, S.D.=0.55) ด้านท่ีมีผลการประเมินคุณภาพต ่าสุดคือ มีความถูกต้องตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ คุณภาพอยู่ในระดับดี  
( X = 4.44, S.D.=0.51) 
  ดา้นท่ี 2 ดา้นส่ือ  พบวา่ผลการประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.44, 
S.D.=0.51 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ออกแบบด้วยระบบท่ีดี 
ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ มีคุณภาพระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D.=0.55)  รองลงมา
คือสร้างความแปลกใหม่ทางการเรียน ท าใหส้นใจเรียนมากข้ึน ( X = 4.60, S.D.=0.45)  เน้ือหาและ
กิจกรรมมีความน่าสนใจ กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ มีความยืดหยุน่ สนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ครอบคลุมล าดบัเน้ือหา ล าดบัการเรียนและแบบทดสอบได ้( X = 4.40, S.D.=0.55)   
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  ดา้นท่ี 3  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ พบว่าผลการประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( X = 5.00, S.D.=0.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 5.00, S.D.=0.00)   
  สรุป   
  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  ( X = 4.61, S.D.=0.41 ) 
        2.    ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายน   
     2.1   ผลการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสกบันกัเรียนกลุ่มหน่ึงต่อหน่ึง 
จ านวน 3 คน เป็นนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน ท่ีมีผลการเรียนระดบัดี 1 คน ระดบัปานกลาง 
1 คน และระดับอ่อน 1 คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาขอ้บกพร่อง สังเกตพฤติกรรมการใช ้      
ชุดกิจกรรม พบว่า นกัเรียนใช้เวลาในการท ากิจกรรมมากในบางกิจกรรม  จึงปรับกิจกรรมให้สั้ น
และจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์การท างานให้พร้อม  ตดัเน้ือหาส่วนท่ีไม่จ  าเป็นออก เพิ่มภาพผลงาน
เพื่อให้นักเรียนศึกษาอย่างเพียงพอ  ปรับปรุงภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย และเพิ่มวีดีทศัน์เสริมใน         
ชุดกิจกรรมท่ี 1 เพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน 
                2.2  ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสกบันกัเรียนโรงเรียนโนนหนั
วิทยายน  ขนาดกลุ่มเล็ก (Small Group)  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน จากกลุ่มเก่ง 3 คน 
กลุ่มปานกลาง 4 คน และกลุ่มอ่อน 3 คน  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชชุ้ดกิจกรรมและปฏิสัมพนัธ์ของ
ผูเ้รียน  บนัทึกขอ้สังเกตและขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และ
ประเมินหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  ปรากฏดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางที ่6   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ส าหรับนกัเรียน 
                    โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  จากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก  
 

คะแนน จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

คะแนนประเมิน
ระหวา่งเรียน (  ) 

10 64 511 51.10 79.84 

คะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน (  ) 

10 20 84 16.50 78.67 
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 จากตารางท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกและใบงานตามเกณฑ์การประเมินได้
ถูกตอ้งร้อยละ 79.84  และท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.67  แสดงวา่ชุดกิจกรรม
ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 79.84/78.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
 3.  ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับ
นกัเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน  ขั้นทดลองใชภ้าคสนาม (Field Group)  กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน  จากกลุ่มเก่ง จ  านวน 10 คน กลุ่มปานกลาง จ านวน 10 คน และกลุ่มอ่อน 
จ านวน 10 คน  บนัทึกขอ้สังเกตและขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เม่ือน าผลการทดลองใชชุ้ดการสอนภาคสนามมาวเิคราะห์ พบวา่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนน
การท าแบบฝึกหดัและคะแนนทดสอบหลงัเรียน ปรากฏผลดงัตารางท่ี  7 
 
ตารางที ่7  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ส าหรับนกัเรียน 
                 โรงเรียนโนนหนัวิทยายน  ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 จากการทดลองภาคสนาม (1: 30) 
 

คะแนน 
จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

คะแนนประเมิน
ระหวา่งเรียน (  ) 

30 64 1578 52.60 82.19 

คะแนนทดสอบ 
หลงัเรียน (  ) 

30 20 489 16.30 81.50 

   

 จากตารางท่ี 7 พบวา่ นกัเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกและใบงานตามเกณฑ์การประเมินได้
ถูกตอ้ง ร้อยละ 82.19  และท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.50  แสดงว่า         
ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.19/81.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 80/80  

 5.  ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมกบันกัเรียนกลุ่มเล็กและภาคสนาม โดยการหาค่าดชันี
ประสิทธิผล ดงัปรากฏในตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8   ค่าดชันีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส ส าหรับนกัเรียน 
                         โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  จากการทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่มเล็กและภาคสนาม 
 

คะแนน จ านวนคน 
ก่อนเรียน 

(20) 
หลงัเรียน 

(20) 
ค่าดัชนีประสิทธิผล 

E.I. 
การทดลองแบบกลุ่มเล็ก 10 84 165 0.70 
การทดลองภาคสนาม 30 218 489 0.71 
 
 จากตารางท่ี  8  พบว่า ค่าดชันีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  จากการทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กมีค่า  0.70  และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมแลว้น ามาทดลองภาคสนาม พบวา่ ค่าดชันีประสิทธิผล มีค่า 0.71 แสดง
ให้เห็นว่าชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส   มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้และเป็นท่ี         
น่าพอใจ คือมีค่ามากกวา่  0.50 
 
 ตอนที ่2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกจิกรรม
ชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบน           
มาตรฐาน (Standard Deviation)  ของผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ดงัตารางท่ี  9 
 
ตารางที ่9  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
                  ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง            
 

กลุ่ม จ านวนนักเรียน ค่าเฉลีย่คะแนนทดสอบ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนเรียน 19 6.95 1.31 
หลงัเรียน 19 16.21 1.27 

 

 จากตารางท่ี  9  แสดงให้เห็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงพบวา่ นกัเรียนมี
คะแนนความรู้พื้นฐานการจดัสวนในภาชนะก่อนเรียนอยูใ่นระดบัต ่า และมีคะแนนทดสอบหลงัเรียน
อยูใ่นระดบัสูงข้ึน 
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 เม่ือน ามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียนและการทดสอบก่อนเรียน โดยการทดสอบแบบ ที  (t-test)  
ผลปรากฏดงัตารางท่ี  10 
 

ตารางที ่ 10  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง 
 

กลุ่ม n        X S.D. S.E. t df P-Value 
ก่อนเรียน 19 6.95 1.31 .30 22.55 18 .000 
หลงัเรียน 19 16.21 1.27 .29    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 ผลการทดสอบในตารางท่ี 10 บ่งช้ีวา่ค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
คะแนนทดสอบหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยท่ีค่าเฉล่ียของ
คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน  เป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 
 

 ตอนที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพผลงานการจัดสวนในภาชนะ ของนักเรียนโรงเรียน 
โนนหันวทิยายนทีเ่รียนด้วยชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ ของนกัเรียนชุมนุมทรายสี
ในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  มีผลการใชด้งัตารางท่ี 11 
 

ตารางที ่11  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินคุณภาพผลงานกิจกรรมชุมนุม 
                    ทรายสีในแกว้ใส 

 

คะแนนประเมินคุณภาพผลงาน คะแนน ระดับ 

ชุดที ่
กลุ่มที่ 

ชุดที ่3 ชุดที ่4 ชุดที ่5 ชุดที ่6 เฉลีย่ คุณภาพ 
ผลงาน 4 4 4 4 4 

1 3.73 3.00 3.67 4.00 3.60 ดีมาก 
2 3.60 3.33 4.00 3.50 3.61 ดีมาก 
3 3.73 3.00 3.00 3.75 3.37 ดี 
4 3.42 3.67 2.67 3.00 3.19 ดี 

เฉล่ีย 3.62 3.25 3.34 3.56 3.44 ดี 
ระดบัคุณภาพผลงาน ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี  
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 จากตารางท่ี 11 พบว่านักเรียนมีคะแนนประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะตาม      
ใบงานในชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสชุดท่ี 3-6 โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ดี  ( X = 3.44)  เม่ือ
พิจารณารายกลุ่ม พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ี 2 ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานกลุ่มในระดบัดีมาก         
( X = 3.61)  รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีคุณภาพผลงานในระดบัดีมาก ( X = 4.60) กลุ่มท่ี 3 มีคุณภาพ
ผลงานในระดบัดี ( X = 3.37) และกลุ่มท่ี 4 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี ( X = 3.19)  ตามล าดบั  เม่ือ
พิจารณาคุณภาพผลงานของชุดกิจกรรม พบว่า ชุดกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพ
ผลงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ชุดท่ี 3  เร่ืองทรายสีในแกว้ใส ( X = 3.62 ) รองลงมาคือ ชุดท่ี 6 เร่ือง 
ทะเลทรายในถาดเล็ก   ( X = 3.56 ) และ ชุดท่ี 5 เร่ือง ยอ่ส่วนสวนช้ืน  ( X = 3.34 )  ตามล าดบั ขอ้ท่ี
ไดรั้บคะแนนการประเมินนอ้ยท่ีสุดคือ ชุดท่ี 4 เร่ือง สวนสวยในแกว้ใส ( X = 3.25)   

 
 ตอนที่ 4  ผลการประเมินคุณลักษณะการมีความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนโรงเรียน 
โนนหันวทิยายนทีเ่รียนด้วยชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณลกัษณะการมีความคิดสร้างสรรค์จากผลงานการจดัสวน     
ในภาชนะของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 19 คน  เป็นนักเรียนกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  มีผลการใชด้งัตารางท่ี 12 

 
ตารางที ่12  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

      การประเมินความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

คะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค์ คะแนน 
เฉลีย่ 

ระดับ 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
กลุ่มที่ ชุดที ่3 ชุดที ่4 ชุดที ่5 ชุดที ่6 

คะแนน 4 4 4 4 
1 3.65 3.00 3.50 4.00 3.54 ดีมาก 
2 3.65 3.50 3.75 3.75 3.66 ดีมาก 
3 3.50 3.00 3.25 3.50 3.31 ดี 
4 3.44 3.50 3.00 3.00 3.24 ดี 

เฉล่ีย 3.56 3.25 3.38 3.56 3.45 ดี 
ระดบัความคิดสร้างสรรค์ ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี  
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 จากตารางท่ี 12 พบว่านักเรียนมีคะแนนประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานการจดัสวน    
ในภาชนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ดี  ( X = 3.45)  เม่ือพิจารณารายกลุ่ม พบว่า นกัเรียนกลุ่มท่ี 2 
ไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานกลุ่มในระดบัดีมาก  ( X = 3.66)  รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีคุณภาพ
ผลงานในระดบัดีมาก ( X = 4.54)  กลุ่มท่ี 3 มีคุณภาพผลงานในระดบัดี ( X = 3.31)   และกลุ่มท่ี 4 
มีคุณภาพผลงานในระดบัดี ( X = 3.24)  ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาคุณภาพผลงาน พบวา่ ชุดกิจกรรมท่ี
นกัเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพผลงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 3 เร่ือง ทรายสีในแกว้ใส และชุดท่ี 
เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก ( X = 3.56 ) รองลงมาคือ ชุดท่ี 5 เร่ือง ยอ่ส่วนสวนช้ืน  ( X = 3..38 )  และ 
ชุดท่ี 4 เร่ือง สวนสวยในแกว้ใส ( X = 3..22)  ตามล าดบั 
 

 ตอนที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส
เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายนจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส โรงเรียนโนนหนัวิทยายน   ปีการศึกษา 2555 ท่ีมีต่อชุด
กิจกรรมชุมนุม พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจ รายละเอียดปรากฏ  ดงัตารางท่ี  13 
 

ตารางที ่13   ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ 
      ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น แปลความ 
ค่าเฉลีย่ 

X  S.D. 

1.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ช่วยให้
นกัเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นและสนุกสนานต่อ
การเรียน 

4.47 0.51 มาก 

2.  เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 4.42 0.51 มาก 
3.  เน้ือหาชุดกิจกรรม มีสาระการเรียนรู้เหมาะสม 4.47 0.51 มาก 
4.  รูปแบบของชุดกิจกรรมสวยงาม น่าสนใจ 4.79 0.42 มากท่ีสุด 
5.  รูปแบบของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเปิดโอกาส

ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมดว้ยตนเองอยา่งเป็นขั้นตอน 
4.58 0.51 มากท่ีสุด 

6. กิจกรรมในชุดกิจกรรม มีค าสั่งและค าอธิบายชดัเจน 4.42 0.51 มาก 
7.  กิจกรรมในชุดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน 4.63 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่13   ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ 
      ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น แปลความ 
ค่าเฉลีย่ 

X  S.D. 

8.  กิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้เกิดการเรียนรู้และทกัษะ
กระบวนการ 

4.63 0.50 มากท่ีสุด 

9.  นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้ควา้ ออกแบบ วางแผน  ปฏิบติั และ 
สรุปงานดว้ยตนเอง 4.74 0.45 

มากท่ีสุด 

10. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน 4.37 0.50 มาก 
11. การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสท าให ้

นกัเรียนเกิดความมัน่ใจในการเรียนมากข้ึน 4.58 0.51 
มากท่ีสุด 

12. เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 4.68 0.48 มากท่ีสุด 
13. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการท างานเพื่อพฒันา 4.47 0.51 มาก 
14. ไดรั้บอิสระในการเรียนและเรียนอยา่งมีความสุข 4.47 0.51 มาก 
15. นกัเรียนชอบชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 4.63 0.50 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี  13  พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D.=0.50 ) ประเด็นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่  ขอ้ท่ี 4. รูปแบบของชุดกิจกรรมสวยงาม น่าสนใจ ( X = 4.79, S.D.=0.42 ) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 
9.  นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้ควา้ ออกแบบ วางแผน  ปฏิบติั และสรุปงานด้วยตนเอง ( X = 4.74,  
S.D.= 0.45) และ ขอ้ท่ี 12. เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ ( X = 4.58, S.D.=0.48 )  ตามล าดบั 
ขอ้ท่ีไดรั้บความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน      
( X = 4..37, S.D.=0.50 )   
 

 
 


