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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการจดัประสบการณ์ หน่วยชุมชนน่าอยูแ่ละหน่วยบุคคลท่ีควรรู้จกั ของ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นท่าศิลา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้
ชุดกิจกรรมการฉีกกระดาษในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคใ์นดา้นความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็ก 
ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยัและความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจดัประสบการณ์หน่วย ชุมชนน่าอยูแ่ละบุคคลท่ีควรรู้จกั ของ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นท่าศิลา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 ในดา้น 
ความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็ก ก่อนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการฉีกกระดาษในดา้น
กลา้มเน้ือเล็กในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
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สมมติฐานการวจิัย 
 1. การจดัประสบการณ์ หน่วยชุมชนน่าอยู ่และบุคคลท่ีควรรู้จกัโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
ฉีกกระดาษในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคจ์  าท าให ้นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นท่าศิลา อ าเภอ 
ท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 มีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็ก ทกัษะการท างานกลุ่ม  
ความมีวนิยั และความพึงพอใจผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 2. การจดัประสบการณ์ หน่วย ชุมชนน่าอยู ่และบุคคลท่ีควรรู้จกั โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
ฉีกกระดาษในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคจ์ะท าใหน้กัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1โรงเรียนบา้นท่าศิลา อ าเภอ 
ท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 ความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

วธิีด าเนินงานวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1โรงเรียนบา้นท่าศิลา อ าเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จ านวน 17 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ี ออกแบบงานวจิยัเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนกบันกัเรียนกลุ่มเดียว 
โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือวจิยั 
 ผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 3 ขอ้หลกั ๆ ดงัน้ี คือ แผนการจดั
ประสบการณ์ นวตักรรม และเคร่ืองมือประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ มีทั้งหมด 10  แผน 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั  ในท่ีน้ีคือ ชุดกิจกรรมการฉีกกระดาษ 
  3.3 เคร่ืองมือประเมินท่ีใชใ้นการวจิยั  มีดงัน้ีคือ  

   3.3.1 แบบทดสอบความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็ก  ชุดการร้อย ชุดการ
ตดั ชุดการตกั ชุดการวาดและชุดการต่อ 

   3.3.2 แบบประเมินทกัษะการท างานกลุ่ม 1 ฉบบั 
   3.3.3 แบบวดัความมีวนิยั 1 ฉบบั 
   3.3.4 แบบวดัความพึงพอใจ 1 ฉบบั 
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1โรงเรียนบา้นท่าศิลา อ าเภอ 
ท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ โดยแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี   
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  4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน  ท าความเขา้ ใจกบัครูในโรงเรียน  และ
แจง้วตัถุประสงคก์บันกัเรียนกลุ่มทดลอง ในวนัท่ี 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.30 น. 
  4.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบวดัความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กท่ีสร้าง 
ข้ึนเป็นการเก็บขอ้มูลก่อนทดลอง (Pretest) วนัท่ี 1-2 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2551 โดยใชเ้วลา 2ชัว่โมง  
  4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์ ท่ีก าหนดไว ้ระหวา่งการจดัการ
เรียนการสอน ตามแผน วนัท่ี 1 กนัยายน พ .ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 12 กนัยายน พ .ศ. 2551และด าเนินการ
วดัทกัษะการท างานกลุ่มและความมีวนิยัตามท่ีก าหนดไวข้ณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนการ
จดัประสบการณ์ โดยใชร้ะยะเวลาทดลอง  2 ชัว่โมง ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 12
กนัยายน พ.ศ. 2551 
  4.4 เม่ือด าเนินการทดลองเสร็จส้ินลงตามเวลาท่ีก าหนดก็ท าการทดสอ บทนัที ดว้ย
แบบทดสอบ วดัความสามารถทางดน้กลา้มเน้ือเล็ก ฉบบัเดียวกนักบัก่อนเรียน เป็นการเก็บขอ้มูล
หลงัเรียน (Posttest) ในวนัท่ี 11-12 กนัยายน 2551 ในช่วงเวลา 14.30-15.30 น. 
  4.5 การทดสอบเสร็จส้ินลงก็ท าการวดัความพึงพอใจกบันกัเรียนดว้ยแบบวดัความ
พึงพอใจ ท่ีสร้างข้ึนจ านวน 10 ขอ้ ในวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2551 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบก่อนเรียนมาแจกแจงความถ่ี   หาค่าร้อยละของ
นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑ ์ รวมทั้งหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียง เบนมาตรฐานของคะแนน
ก่อนเรียน  
  5.2 น าคะแนนการสอบหลงัเรียนมาแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละของนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑ ์ รวมทั้งหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของคะ แนนหลงัเรียน 
แลว้เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้60 % โดยใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
  5.3 การหาค่าเฉล่ียของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
  5.4 การหาค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียน  
  5.5 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่มมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงั
เรียนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้60% โดยใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
  5.6 น าคะแนนความมีวนิยัมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนเทียบ 
กบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้60% โดยใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว   
  5.7 น าคะแนนความพึงพอใจมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียน
เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อค่าเฉล่ียระดบัมาก (2.51) โดยใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
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  5.8 เปรียบเทียบผลการวดัความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กของนกัเรียน ก่อนและ 
หลงัเรียนโดยใช ้สถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลการจดัประสบการณ์ดา้นความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือ เล็ก ทกัษะ
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจในการจดัประสบการณ์หน่วยชุมชนน่าอยู่และหน่วย 
บุคคลท่ีควรรู้จกั โดยใชชุ้ดกิจกรรมการฉีกระดาษในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ปรากฏผลการศึกษา
ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็ก  กรณีก่อนเรียนพบวา่ในภาพรวมผ่ าน
เกณฑ ์ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 โดยนกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัต ่า ( X = 19.88 , S.D = 5.15) เม่ือ 
ทดสอบแลว้ นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และเม่ือพิจารณารายชุดพบวา่นกัเรียนมีความสามารถชุดการร้อย ชุดการตดั ชุดการตกั ชุด 
การวาดและชุดการต่อ ผา่นเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 0 ทุกชุด โดยมีความสามารถอยูใ่นระดบัต ่าทุกชุด
เช่นกนั ( X =  6.35, 4.05, 4.70, 2.82 และ 1.94  S.D = 8.07, 0.75, 1.57, 2.69 และ 1.02) เม่ือทดสอบ
แลว้นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
และกรณีหลงัเรียนพบวา่ในภาพรวม นกัเรียนผา่นเกณฑ ์15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.23 โดยความสามารถ 
อยูใ่นระดบัสูง ( X  = 70.23 , S.D = 39.88) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือ 
เล็กสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และเม่ือพิจารณารายชุดพบวา่ นกัเรียนมีความ  
สามารถชุดการร้อย ชุดการตกั ชุดการวาดและชุดการต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.11 ชุดการตดั คิดเป็นร้อยละ 
88.23 โดยมีความสามารถอยูใ่นระดบัสูงทุกชุด ( X = 14.41, 14, 14.76, 13.41, 13.76 , S.D = 7.65, 2.92, 
2.07, 2.12, 1.85) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่มพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มผา่นเกณฑ ์ 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ซ่ึงทกัษะการท างานกลุ่ มอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X = 67.17 , S.D = 20.76) 
โดยนกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.3 ดา้นความมีวนิยั  พบวา่นกัเรียนมีวนิยัผา่นเกณฑ ์ 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.23 
ซ่ึงมีวนิยัอยูใ่นระดบัสูง ( X = 85.58 , S.D = 14.82) โดยนกัเรียนมีวนิยัสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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  1.4 ดา้นความพึงพอใจในการเรียนพบวา่ใ นภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจผา่น
เกณฑ ์16 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 อยูใ่นระดบัมาก ( X =  2.78 , S.D = 0.13) โดยนกัเรียนมีความ
พึงพอใจสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  นกัเรียนมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 10 ขอ้คือ เน้ือหาเขา้ใจง่าย เน้ือหาน่าสนใจ จดักิจกรรมการเรียนกา ร
สอนเหมาะสมกบัเวลา ผูส้อนเป็นกนัเองกบันกัเรียน นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอน น่าสนใจ สวยงาม  ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา นกัเรียนสามารถ
น าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั นกัเรียนสามารถน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นท่ี
สูงข้ึนไป นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กเพิ่มข้ึน เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน 5 ขอ้ คือ เน้ือหาเขา้ใจง่าย ส่ือการเรียนการสอน น่าสนใจ สวยงาม
นกัเรียนสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  นกัเรียนสามารถน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การเรียนชั้นท่ีสูงข้ึนไป  นกัเรียนมีความสามรถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กเพิ่มข้ึน  และมีจ านวน 5 ขอ้ ท่ี
ต่างจากเกณฑ ์อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ เน้ือหาน่าสนใจ  จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเหมาะสมกบัเวลา ผูส้อนเป็นกนัเองกบันกัเรียน นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา    
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็ก  หลงัเรียนกบัก่อนเรียนโดยใช้ 
t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็กหลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีพฒันาการโดยเฉล่ียอยา่งเห็น
ไดช้ดั ( D = 50.35 , S = 6.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายชุด คือ ชุดการร้อย ชุดการตดั ชุดการตกั ชุดการวาด 
และชุดการต่อ นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นกลา้มเน้ือเล็ก หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกชุด และนกัเรียนมีพฒันาการโดยเฉล่ียอยา่งเห็นไดช้ดั ( D = 8.06, 9.94, 
10.06, 10.59, 11.82 , S = 1.85, 2.56, 11.06, 1.84, 1.24) เรียงตามล าดบั 
 
 
 


