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ชืองานวิจยั         รายงานผลการใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชนัประถมศึกษาปีที  4 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าสา   

ชือผูร้ายงาน นางลาํแพน   ดีนิล      

                          โรงเรียนบา้นเหล่าป่าสา  อาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 

                           สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

   ปีทีรายงาน         ปีการศึกษา  2557 

บทคดัย่อ 
 

                การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าสา  ใหมี้ประสิทธิภาพ            

ตามเกณฑ ์ /  เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมพฒันา

ความคิดสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าสา และเพือ

ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อชุดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนีเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ของ

โรงเรียนบา้นเหล่าป่าสา  อาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต  1   

ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2557   จาํนวน 19  คน เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา คือชุดกิจกรรมพฒันาความคิด

สร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จาํนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนการใช ้  

ชุดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาํนวน 30 ขอ้ และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อชุดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์จาํนวน 10 ขอ้ ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชส้ถิติพืนฐาน การหาค่าเฉลีย ค่าร้อยละ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การประเมินระดบั ใชสู้ตร 1 / 2  

เพือทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมและวิเคราะห์พฒันาการทางดา้นความรู้ของนกัเรียนดว้ยการ

ทดสอบที (t–test)  

 ผลการศึกษาพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับ

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  มีประสิทธิภาพ 83.18/82.81 ซึงสูงกว่าเกณฑที์กาํหนด คือ 80/80  

 2. ผลสมัฤทธิทางการเรียนการใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 หลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

    3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าสาทีมีต่อชุดกิจกรรม

พฒันาความคิดสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 4 มีระดบัความพึงพอใจมาก

ทีสุด  มีค่าเฉลีย ( X )  =  4.75  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  =  0.44 
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ประกาศคุณูปการ 

 

                   รายงานผลการใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชนัประถมศึกษาปีที  4 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าสา อาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1  เล่มนี สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยไดรั้บความสนบัสนุนจาก นายเผดจ็  ทานะขนัธ ์ 

อดีตผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเหล่าป่าสา  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

นางณัฐกานต ์ คาํชม  นางสะใบทิพย ์ ตาํนานวาลย ์ตาํแหน่งครู วิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบา้นเหล่าป่าสา  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์

เขต 1 นางพิมพร  ทองกอ้น  ตาํแหน่งครู วิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนบา้นขุนฝาง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 และนางพร  เงินเมือง   

ตาํแหน่งครู วิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญ ตรวจสอบ ใหค้าํแนะนาํ 

ในการจดัทาํผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงาน และปรับปรุงแกไ้ขจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณ 

ทุกท่านมา ณ โอกาสนี 

                    ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเด่นด่าน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัวงัยาง ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนบา้นขุนฝาง และผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นวงัดินทีไดส้นบัสนุนในการดาํเนินการทดสอบการใช้

เครืองมือ รวมทงัคณะครูทุกโรงเรียนทีใหก้ารสนบัสนุนในการเผยแพร่ผลงาน   

                     คุณค่าและประโยชนข์องรายงานฉบบันี ขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ และครู อาจารยที์เคารพ     

ทุกท่าน รวมทงัผูมี้พระคุณทุกท่านทีสนบัสนุนใหค้วามรู้ และกาํลงัใจ จนรายงานการพฒันาทกัษะ 

การใชค้าํในภาษาไทย บรรลุผลสาํเร็จเป็นไปดว้ยดี 
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