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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) สำรวจและตรวจสอบองคความรูวิธีการทำขนมสาล่ี

จากภูมิปญญาในทองถ่ินสุพรรณบุรี 2) สรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ัน

อนุบาลปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ และ 3) ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน กลุมเปาหมายเปน

นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย อำเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 21 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรี และแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย คาดัชนีประสิทธิผล และคาประสิทธิภาพแบบ 

ทวิเกณฑ  

ผลการวิจัยพบวา  
1.  ไดองคความรูวิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญาในทองถิ่นสุพรรณบุรี ที่สามารถนำมาใช

ออกแบบสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรีใหเหมาะสมกับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปที่ 2  
2.  ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.67 และคาประสิทธิภาพแบบ

ทวิเกณฑ 75.29-73.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 167

3.  ผลการทดลองใชชดุกิจกรรมปฏบิตักิารวิทยาศาสตร นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

 

คำสำคัญ:  ชุดกิจกรรม  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ขนมสาล่ีสุพรรณบุรี  นักเรียนช้ันอนุบาล 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) investigate and verify the knowledge of 

making Khanom Salee (steamed egg cake), the local wisdom of Suphan Buri Province;  

2) create the efficiency of the scientific laboratory activity kit for kindergarten 2 students to 

meet the set criterion; and 3) study the effect of using scientific laboratory activity kit in the 

title of Khanom Salee of Suphan Buri to develop the ability in science learning before and 

after the learning activities. The target group was 21 kindergarten 2 students in the first 

semester of 2014 of Wat Nong Yai Sub school, U–Thong district, Suphan Buri Province. 

The research tools consisted of scientific laboratory activity kit in the title of Khanom Salee 

of Suphan Buri and the ability in science learning evaluation form, constructed by the 

researcher. The data were analyzed through percentages, mean, effectiveness index and 

double percentage. 

The findings of the research were as follows: 

1.  The knowledge of making Khanom Salee, which is local wisdom of Suphan Buri 

Province, can be used effectively by teachers to create the scientific laboratory activity kit 

for kindergarten 2 students.  

2.  The efficiency of scientific laboratory activity kit met the effectiveness index at 
0.67 and double percentage at 75.92-73.11, that are higher than the set criterion. 

3.  The students’ ability in science learning after being taught by the scientific 

laboratory activity kit was higher than that of before. 
 

Keywords :  activity kit, science laboratory, khanom salee of Suphan Buri, kindergarten 

  2 student 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 168

บทนำ 
การเรียนวิทยาศาสตรเปนการเรียนการแกปญหาอยางมีเหตุผล เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู

วิทยาศาสตร โดยครูใชประสบการณการคิดและปฏิบัติ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547: 172) การเรียน

วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรจากส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว เน่ืองจากเด็ก

ปฐมวัยชวงอายุ 5-6 ป จะเรียนรูจากเหตุการณและส่ิงแวดลอมตาง ๆ รอบตัว โดยใชประสาทสัมผัส

ทั้งหาทำใหเด็กมีประสบการณตรง และมีพัฒนาการทางภาษาอยางรวดเร็ว ชอบซักถาม และสำรวจ

สิ่งใหม ๆ (หรรษา นิลวิเชียร, 2535: 31) เด็กปฐมวัยมีความอยากรูอยากเห็น และมักจะต้ังคำถามกับ

สิ่งรอบ ๆ ตัวอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้เด็กปฐมวัยควรจะไดรับการสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตร และ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จำเปนในการคนควาหาความรู เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท้ังทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญา 

ที่เหมาะสมกับวัย ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยน้ัน ชุดกิจกรรมควรสอดแทรก

ความรูและการลงมือปฏิบัติจริง และสงเสริมความสามารถในการเรียนรู วิทยาศาสตรใหแก 

เด็กปฐมวัย  

ปจจุบันการจัดการศึกษาใหกับเด็กเนนใหตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยไดรับ 

การปลูกฝงคานิยมไทยและเอกลักษณดานวัฒนธรรมประจำชาติไทยอยางหน่ึง การจัดกิจกรรมทำ

ขนมไทยน้ันวัตถุประสงคมิไดอยูที่ผลงานท่ีสำเร็จแตอยูที่กระบวนการระหวางการทำกิจกรรม เด็กจะ

ไดเรียนรูจากประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแตการเลือกอุปกรณ และสวนผสม 

ในการทำขนมไทย การจัดเตรียมอุปกรณ การชั่ง การตวง การวัด การรับรูดวยประสาทสัมผัสท้ังหา 

และความสามารถในการรับรูดานอ่ืน ๆ (สุทัศน  อัครเดชากุล, 2546: 10-11) กิจกรรมการประกอบอาหาร

จัดวาเปนส่ือการสอนอยางดีท่ีจะชวยพัฒนาทักษะความรู และความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

โดยมีครูใหความชวยเหลือเด็กอยูใกล ๆ และคอยระมัดระวังอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในขณะ

ทำอาหาร กิจกรรมประกอบอาหารเปนกิจกรรมปฏิบัติการท่ีเด็กไดรับประสบการณตรง ตั้งแต 

ขั้นเตรียมอุปกรณ และสวนประกอบของวัตถุดิบที่นำมาใชในการประกอบอาหารก็ลวนแตเปนของ

จริง ทำใหเด็กเกิดความสนใจ และชวยทำใหเด็กจดจำไดงาย ในขณะทำอาหารเด็กตองสังเกต
ปริมาณสวนผสม สวนประกอบของอาหารที่จะทำ รวมถึงการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่นำมา

ทำเปนอาหาร การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การเปรียบเทียบรสชาติในขณะทำอาหาร ทำใหเด็กได
พัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับขนาด รูปราง ตัวเลข จำนวน สี การช่ัง การตวง และการฝกใชประสาท

สัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู ซึ่งจะทำใหเด็กรับรูความเหมือน ความตาง และความหมายของส่ิงท่ีเด็กได

รับรูจากการทำอาหารน้ัน   

การเรียนรูจากชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยสอดคลองกับอัญชลี  

ไสยวรรณ (2531: 56-57) และวไลพร พงศศรีทัศน (2536: 63-64) ซึ่งไดศึกษาการจัดประสบการณ

การทดลองช้ันปฐมวัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดประสบการณแบบการปฏิบัติการทดลองเกิด
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ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอยางมีนัยสำคัญ  

ซึ่งศรีนวล รัตนานันท (2540: 61) สายทิพย ศรีแกวทุม (2541: 55) และศศิมา พรหมรักษ (2546: 73) 

ไดศึกษาการจัดประสบการณวิทยาศาสตรชั้นอนุบาลปที่ 2 พบวา ภายหลังการจัดประสบการณ

วิทยาศาสตรระดับปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น มีความสามารถดานการคิดอยางมีเหตุผล 

มีพฤติกรรมความรวมมือในดานความชวยเหลือ การเปนผูนำ และความรับผิดชอบสูงขึ้น 

การนำกิจกรรมประกอบอาหารมาจัดเปนชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหเด็ก 

อนุบาลนั้น การเลือกประเภทก็เปนสิ่งสำคัญ และตามธรรมชาติของเด็กก็ชอบที่จะรับประทานขนม 

จากการสืบคนขอมูลเก่ียวกับจังหวัดสุพรรณบุรีพบวา จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนท่ีสวนใหญใชเปนพ้ืนท่ี

ปลูกขาว อาชีพสวนใหญของคนสุพรรณบุรี คือ อาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพชาวนา และเม่ือเสร็จสิ้น

การเก็บเก่ียวผลผลิตจะมีการนำเปดลงไปเลี้ยงในนาหรือที่เรียกกันวาการเล้ียงเปดแบบไลทุง  

การเล้ียงเปดไข เปนอาชีพท่ีสำคัญของเกษตรกรในเขตลุมแมน้ำจากการสืบคนขอมูลของ 

ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว (2554) พบวาในป 2554 ประเทศไทยมีจำนวนเปดไขทั้งสิ้น จำนวน 16,  

151, 111 ตัว จากเกษตรกร จำนวน 146,438 ราย และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น การเล้ียงเปดไขมี 

ความหลากหลายสามารถเลี้ยงเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได การเลี้ยงเปดไลทุงยังคงมี 

ความสำคัญตอระบบนิเวศวิทยาในนาขาว เน่ืองจากอาหารของเปดคือขาวท่ีรวงและหอยเชอร่ี 

ซึ่งทำใหนาขาวเสียหาย ดังน้ัน เปดจึงมีสวนสำคัญในการกำจัดศัตรูขาว และใหปุยจากมูลเปน 

การพ่ึงพากันระหวางชาวนาและเจาของเปด (ธัญญธร จรัณยานนท และคณะ, 2549: 2) เมื่อพูดถึง 

ขนมไทยของฝากของจังหวัดสุพรรณบุรี คนที่มาเท่ียวจะตองนึกถึงขนมสาลี่ แตดวยยุคสมัย 

มีการเปลี่ยนแปลงไปขนมพื้นบานโบราณ มักจะถูกมองวา เชย ลาสมัย ไมถูกปาก หรือเด็กบางคน

เคยรับประทานแตไมรูจักชื่อ ไมรูวามีขั้นตอนการทำอยางไร ประกอบกับเด็กบริโภคขนมกรุบกรอบ 
ที่หาซ้ือไดงายตามรานสะดวกซ้ือ จึงทำใหเด็กไมรูจักขนมสาล่ี เม่ือพิจารณาสวนประกอบของ 

ขนมสาล่ีพบวา เปนขนมประเภทน่ึง มีสวนผสมหลัก คือ แปงสาลี น้ำตาล และไข ซึ่งวัตถุดิบสามารถ
หาไดงายในทองถิ่นและนิยมทำในงานบุญตาง ๆ ในทองถิ่น (ย่ิงศักด์ิ จงเลิศเจษฏาวงศ, 2543: 3) 

เมื่อศึกษาข้ันตอนการทำขนมสาล่ีจะพบวา มีวิธีการทำท่ีสอดแทรกการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับ 
เด็ก ๆ ไดเรียนรูจากการทำขนม ทำใหเด็กไดเขาใจหลักการและธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเด็กในเร่ือง 

การเปลี่ยนสถานะของสาร ตลอดจนการใชพลังงานและสิ่งของตาง ๆ ในชีวิตประจำวันไดตลอด 

ขัน้ตอนการทำ การจัดกิจกรรมปฏบิตักิารในทำขนมสาล่ีนัน้ระหวางการทำกิจกรรม เด็ก ๆ จะไดเรียนรู

ไดประสบการณตรง และไดลงมือปฏิบัติจริงต้ังแตการเลือกอุปกรณ และการจัดเตรียมวัตถุดิบ 

ในการทำขนม 
จากความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร

จากส่ิงใกลตัวท่ีอยู ในทองถิ่นดวยตนเอง โดยใชความสามารถในการเรียนรู วิทยาศาสตร 
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ในการแกปญหาจึงเกิดแนวคิดท่ีจะนำเร่ืองราวของขนมสาล่ีจังหวัดสุพรรณบุรีมาจัดทำเปน 

ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กเกิดความเขาใจและเกิดความคิด 

รวบยอดจากการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ผูวิจัยคิดวาการทำขนมไทยสำหรับเด็กแลว การเปล่ียนแปลง

จากเมล็ดขาวแข็ง ๆ มาเปนผงแปงและสุดทายกลับกลายมาเปนขนมหลากหลายรูปแบบเปน 

กระบวนการท่ีนาอัศจรรยใจ ชวนใหเด็กสนุก ตื่นเตน และจะสนใจอยูกับการเรียนรูไปกับกระบวนการ

ทำขนมสาล่ี ผูวิจัยนำเอาเร่ืองขนมสาล่ีในทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิด 

องคความรูในเร่ืองดังกลาว โดยการใชขั้นตอนทางวิทยาศาสตรมาจัดทำเปนชุดกิจกรรมปฏิบัติ 

การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทางดานความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 

ชั้นอนุบาลปที่ 2 เรื่องความรูเก่ียวกับขนมสาลี่ และความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น ผูวิจัยจึงไดสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

เรื่องขนมสาลี่สุพรรณบุรี เพ่ือใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความรู

เร่ืองขนมสาล่ี และลงมือปฏิบัติจริงไดสัมผัสและรูจักการใชอุปกรณมากข้ึน มีความรับผิดชอบรวมกัน 

เปนการศึกษาท่ีผสมผสานท้ังองคความรูและการปฏิบัติจริงกอใหเกิดความรูทางวิทยาศาสตรที่เปน

พ้ืนฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ดีขึ้น  

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสำรวจและตรวจสอบองคความรู วิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญาในทองถิ่น

สุพรรณบุรี 

2.  เพ่ือสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 
3. ศกึษาผลการใชชดุกิจกรรมปฏบิตักิารวิทยาศาสตรเพ่ือพฒันาความสามารถในการเรยีนรู

วิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน  

  

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรี  

ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

สมมติฐานการวิจัย  
ผลการใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง ขนมสาลี่สุพรรณบุรี เพ่ือพัฒนา 

ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
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วิธีดำเนินการ 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชาย–หญิง ที่มีอายุระหวาง 5–6 ป ซึ่งกำลังศึกษา

อยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย อำเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีจำนวนเด็กปฐมวัยท้ังหมด 21 คน  

ขั้นตอนการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การสำรวจและการศึกษาองคความรูวิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญา 

ในทองถิ่นสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษาองคความรูเก่ียวกับขนมสาลี่สุพรรณบุรี คือ ศึกษาประวัติ

ความเปนมาของขนมสาลี่ ศึกษาบริเวณหรือสถานท่ีที่พบขนมสาลี่สุพรรณบุรี และศึกษาสูตรขนม

สาลี่ที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2   

ตอนท่ี 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 1.1  ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรี 

 1.2  คูมือครูประกอบการสอนชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

     การสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคูมือครูประกอบการสอนชุดกิจกรรม

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2  

 ผู วิจัยนำผลการศึกษาขอมูลองคความรูของขนมสาลี่มาดำเนินการสรางและหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 สาระการเรียนรูที่ใชในการวิจัย คือ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรปฐมวัย สาระท่ี 2 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม และสาระท่ี 3 เร่ืองสารและสมบัติของสาร นำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

และคูมือครูประกอบการสอนไปหาประสิทธิภาพโดยการหาคาดัชนีประสิทธิผลและคาประสิทธิภาพ
แบบทวิเกณฑ  

  การสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียน 

ชั้นอนุบาลปที่ 2 ประกอบดวย 3 ชุดกิจกรรม 12 เร่ือง ดังน้ี 

 ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง การเดินทางของขนมสาลี่ ประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู คือ 

หนวยการเรียนรูเรื่องรูไหมตัวฉันมาจากไหน หนวยการเรียนรูเรื่องมหัศจรรยจากขาวเปนแปง  
หนวยการเรียนรูเร่ืองแปงขนมสาลี่แสนอรอย และหนวยการเรียนรูเร่ืองอะไรหวานหวาน 
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 ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ขนมสาล่ีของฉัน ประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู คือ หนวย 

การเรียนรูเรื่องแปงแสนสนุก หนวยการเรียนรูเร่ืองการฟูของตัวฉัน หนวยการเรียนรูเร่ืองเขยา ๆ  

รอน ๆ และหนวยการเรียนรูเร่ืองหนาขนมของหนู 

 ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง สาลีแตมสี ประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู คือ หนวยการเรียนรู

เรื่อง ข.ไขใบโต หนวยการเรียนรูเรื่องสีธรรมชาติแสนสวย หนวยการเรียนรูเรื่องมหัศจรรยอัญชัน

เปลี่ยนสี และหนวยการเรียนรูเร่ืองประโยชนและโทษของสี 

 ผูวิจัยทำการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพ่ือใชเปน

แนวทางสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล

ปที่ 2 ดังตารางท่ี 1 และนำผลการวิเคราะหไปจัดการเรียนรูชวงกิจกรรมเสริมประสบการณซึ่งมีระยะ

เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งละ 30 นาที รวม 12 ครั้ง ตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพ่ือใชเปนแนวทางใหจัดทำ 

 กิจกรรม ปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2  

 
   ( ) 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่ 

 สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 จำนวน 12 ครั้ง   

 

นำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร และคูมือประกอบการสอนชุดกิจกรรมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item 
objective congruence: IOC) ไดคา IOC เทากับ 0.7 และนำไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรกับนักเรียนท่ีไมใชกับกลุมทดลอง โดยพิจารณาจากการหาคาดัชนีประสิทธิผล  

(E.I.) และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ (double percentage) โดยการหาประสิทธิภาพแบบ 

รายบุคคล ผูวิจัยนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดสอบกับเด็ก

ปฐมวัย ชาย-หญิง ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ซึ่งกำลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ตางสถานศึกษากับกลุม
ทดลองจำนวน 3 คน และเด็กนักเรียน ชาย-หญิง อยูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 

โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 21 คน (คละผูเรียนท่ีเกงกับออน) เพ่ือหาคุณภาพ

 
/ /  

 9.30 . – 10.00 . 
 

1 1 . . 2556    

2 2 . . 2556  

3 3 . . 2556  

4 8 . . 2556  

5 9 . . 2556  

6          10 . . 2556  

7          15 . . 2556     

8 16 . . 2556  

9 17 . . 2556 .  

10 22 . . 2556  

11          23 . . 2556  

12 24 . . 2556  
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ของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรแลวปรับปรุง โดยหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ไดคา E.I. 

เทากับ 0.67 และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ เทากับ 75.29–73.11   

 

การสรางแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร คือ 1) ศึกษาเอกสาร

ขอมูลที่เก่ียวกับการใชความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ไดแก 

การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การจำแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลำดับ  

การหาความสัมพันธ การแกปญหา การรูคาจำนวน การใชภาษา และความคิดสรางสรรค และศึกษา

เอกสารของมณฑา ไรทิม (2544: 33-34) ไดศึกษาการใชประสาทสัมผัสท้ังหาของนักเรียนช้ันอนุบาล

ปที่ 2  2) ศึกษาเทคนิคการสรางแบบประเมินแบบปฏบิัติจริง และแบบปากเปลา เพ่ือวัดพัฒนาการ

ทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย ไดแก แบบประเมินการใหปฏิบัติจริง โดยใหเด็กลงมือกระทำปฏิบัติ

จริงกับอุปกรณที่ใชในชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาลี่สุพรรณบุรี และแบบประเมิน

แบบปากเปลาโดยใหเด็กไดโตตอบแสดงความคิดเห็นจากคำถามและสถานการณที่ครูเตรียมมา 

และจากความสนใจสงสัยของเด็ก  3) กำหนดลักษณะ ประเด็นหรือเรื่องราวท่ีจะตองใหคะแนน และ

สัดสวนการใหคะแนนแบบประเมินพัฒนาการทางสติปญญาจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก และ

การตอบคำถาม โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 1 คะแนน หมายถึง ขอที่

ตอบไดหรือตอบถูก และ 0 คะแนน หมายถึง ขอที่ไมตอบหรือตอบผิด จำนวน 20 ขอ และ 4) นำแบบ

ประเมินพัฒนาการทางสติปญญาท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว นำไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

พิจารณาเพ่ือวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคา IOC เทากับ 0.9  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความสามารถการเรียนรูดานกระบวนการคิดเพ่ือเปรียบเทียบผล

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีตอความสามารถ 

การเรียนรูดานกระบวนการคิดกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย คาดัชนีประสิทธิผล และคาประสิทธิภาพ
แบบทวิเกณฑ  
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ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการสำรวจและตรวจสอบองคความรูวิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญา

ในทองถ่ินสุพรรณบุรี 

ผลการสำรวจและตรวจสอบองคความรูวิธีการทำขนมสาล่ีจากภูมิปญญาในทองถ่ินสุพรรณบุรี 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาสูตรขนมที่มีวัตถุดิบตางกัน 2 สูตร และเปรียบเทียบสวนผสมหลัก

ที่ใชทำขนมสาล่ี พบวาท้ัง 2 สูตรที่เลือกมาน้ันเปนสูตรขนมสาล่ีของถาดใหญ ใชวัตถุดิบปริมาณมาก 

รวมทั้งมีขั้นตอนการทำแลวนำไปน่ึงใชระยะเวลา 35-40 นาที จึงสุก ซึ่งเวลาการเรียนรูในชุดกิจกรรม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลกำหนดเวลาท่ี 30 นาที ผูวิจัยจึงปรับปริมาณของสูตรขนมสาลี่ใหมีขนาด

เหมาะสมและใชระยะเวลาในการทำนอยลง ผูวิจัยปรับปริมาณวัตถุดิบในสูตรขนมท้ัง 2 สูตร คือ  

ใชปริมาณแปงท้ัง 2 ชนิดในอัตราสวน 50 กรัม ไข 1 ใบ น้ำตาลทราย 50 กรัม และผงฟู 1/2 ชอนชา 

โดยแสดงสวนผสมหลักของขนมสาล่ีทั้ง 2 สูตรในตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสวนผสมหลักของสูตรขนมสาล่ี  

 

จากการนำสูตรขนมสาล่ีของภูมปิญญาในทองถ่ินสระยายโสม และย่ิงศักด์ิ จงเลิศเจษฏาวงศ 

(2543: 12) ที่ไดมาทำการศึกษาสวนผสมหลัก ๆ ผูวิจัยไดนำสวนผสมและวัตถุดิบที่ใชทำขนมสาล่ี 

ทั้ง 2 สูตร มาทดสอบเปรียบเทียบสูตรท่ีผูวิจัยไดปรับใชไขเปด 1 ใบ ใชแปงเคกแทนแปงขาวเจา 

กับแปงสาลีในปริมาณ 50 กรัม น้ำตาลทราย 50 กรัม และผงฟู 1/2 ชอนชา ใชเวลาในการน่ึง  

10 นาที ผูวิจัยเลือกใชผงฟูเปนสารท่ีชวยทำใหขึ้นฟูในสูตรขนมเพ่ือลดเวลาในการทำ และทำใหแปง

ขนมเบาข้ึนทำใหขนมที่นึ่งสุกแลว ขยายข้ึนมีปริมาณมากข้ึน มีลักษณะเบาไมอัดแนน โดยแสดงผล
ชนิดแปงกับลักษณะของขนมสาล่ีดังตารางท่ี 4 

 

  1  2 
  50   50  

   1   1  

  50   50  

   1/2    1/2  

   (2543) 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบชนิดของแปงกับลักษณะของขนมสาล่ี 

 

จากการทดลองแปงทำขนมท้ัง 3 ชนดิ พบวา แปงท้ัง 3 ชนิด แปงเคกมคีวามนุมและเน้ือแปงเบา 

ไมรวน เมื่อเย็นตัวเน้ือแปงยังมีความนิ่มคงอยู ผูวิจัยจึงเลือกใชแปงเคกในสูตรขนมสาลี่ที่ใช 

ในงานวิจัยและชนิดของไขที่ใชทำขนมสาล่ีจากสูตรไดมีการใชไขไกและไขเปด เพ่ือลดความคาว 

ของขนมสาลี่ (ย่ิงศักด์ิ จงเลิศเจษฏาวงศ, 2543: 12) ผูวิจัยใชน้ำมะนาว และสารปรุงแตงกล่ิน 

มาชวยในการดับกลิ่นคาวของไขเปด ผูวิจัยทำการทดลองเปรียบเทียบการเติมสารละลายน้ำมะนาว 

1 ชอนชา สารปรุงแตงกล่ิน 1 หยด และน้ำมะนาวกับสารปรุงแตงกล่ิน อัตราสวน 1 ชอนชา: 1 หยด 

กล่ินคาวของไขไกและไขเปดกอนใสกับหลังใสพิจารณาจากการใชประสาทสัมผัส โดยแสดง 

ผลดังตารางท่ี 5  

 

ตารางที่ 5  ผลเปรียบเทียบกล่ินคาวของไขจากการใชการดม 

จากการพิจารณากล่ินคาวของไขทั้ง 2 ประเภท กอนและหลังใสน้ำมะนาว และสารปรุงแตง

กลิ่น พบวา ไขไกมีกลิ่นคาวเล็กนอยเมื่อเติมสารละลายตัวใดตัวหน่ึงกลิ่นจะหมดไป แตไขเปดตอง

เติมสารละลายถึง 2 อยางกล่ินคาวถึงจางลง ซึ่งในงานวิจัยน้ีผูวิจัยเลือกใชไขเปดเน่ืองจากไขเปด 

เม่ือนำมาทำขนมสาล่ีเน้ือขนมจะไมรวนจนเกินไป และสีของขนมท่ีไดจากไขเปดมีสีเหลืองนารับประทาน

ไมตองใสสีเพ่ิม 

ผลการทดสอบความหวานของอัตราสวนน้ำตาลทรายท่ีใชในสูตร ผูวิจัยไดใชน้ำตาลทราย

ในสูตรขนมสาล่ีในอัตราสวน 100 กรัม และ 50 กรัม โดยแสดงผลการทดสอบตามตารางท่ี 6 ผูวิจัย
ไดอัตราสวนของน้ำตาลท่ีเด็ก ๆ ชอบอยูที่ 50 กรัม 

 

   
   

 (2543)   

     

 
 

 
  

    
     

     

     



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 177

ตารางที่ 6  เปรียบเทียบความหวานของน้ำตาลจากความช่ืนชอบของเด็ก 10 คน 

 

จากผลการทดสอบและการศึกษาองคความรูวิธีการทำขนมสาล่ีทำใหผูวิจัยไดสูตรขนมสาล่ี 

คือ แปงเคกปริมาณ 50 กรัม ไขเปด 1 ใบ น้ำตาลทราย 50 กรัม และน้ำมะนาวกับสารปรุงแตงกล่ิน

อัตราสวน 1 ชอนชา: 1 หยด ผูวิจัยนำสูตรที่ไดมาออกแบบชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรให

เหมาะสมกับนกัเรียนช้ันอนบุาลปที ่ 2 ทีม่ขีัน้ตอนการทำใหแปงขึน้ฟูงาย ใชเวลาในการทำ 10-15 นาที 

ซึ่งเหมาะกับการเรียนรูของอนุบาลที่มีระยะเวลาไมเกิน 30 นาที  

 

ตอนท่ี 2 ผลการสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล

ปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพ 

จากผลการทดลองในตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดนำมาใชในการออกแบบชุดกิจกรรมใหเหมาะกับ

นักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2 ดำเนินการสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 3 ชุดกิจกรรม 12 เร่ือง 

และนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปทดลองกับนักเรียน จำนวน 3 คน โดยแสดงผลการนำ

ไปใชและปญหาท่ีพบตามตารางท่ี 7 และนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปทดลองกับนักเรียน 

จำนวน 3 คน พบวา นักเรียนยังไมเขาใจคำถาม ภาษาที่ใชในคำถามยังไมชัดเจน และเวลาท่ีได

กำหนดไวยังไมเพียงพอกับการทำกิจกรรมของนักเรียน ผูวิจัยจึงไดนำไปปรับปรุงชุดกิจกรรมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและนำไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง 

 

 
 

( ) 
 

  
100 3 7 

50 9 1 
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ตารางที่ 7  การวิเคราะหปญหาจากการทดสอบชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่ 

ผูวิจัยนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 3 ชุดกิจกรรม 12 เร่ือง ไปทดลองกับนักเรียน 

จำนวน 21 คน โดยสรุปผลการนำไปใชและปญหาท่ีพบกับนักเรียนมี 3 ปญหา คือ นักเรียนยังไม

เขาใจคำถาม ภาษาท่ีใชในคำถามยังไมชัดเจน และเวลาท่ีไดกำหนดไวยังไมเพียงพอกับการทำ

กิจกรรมของนักเรียน ผูวิจัยนำปญหาท่ีพบในหนวยการเรียนรูไปปรับปรุงรายละเอียดตามตารางท่ี 8 

ดังน้ี   

 

  (  21 ) 
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ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะหปญหาการทดสอบชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่ 

 

 

ผูวิจัยจึงไดนำไปปรับปรุงชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรและนำไปทดลองใชกับนักเรียน

กลุมทดลอง และนำชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปที่ 2 ไปดำเนินการหาคาประสิทธิภาพไดคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และคาประสิทธิภาพแบบ

ทวิเกณฑ โดยแสดงคาตามตามตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 ดังน้ี 

ตารางที่ 9 คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรี 

 สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ตอความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ตารางที่ 10  ผลการทดสอบความสามารถในการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมปฏบิตักิาร 
  วิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาลีส่พุรรณบุร ีสำหรับนกัเรียนช้ันอนบุาลปที ่2 โดยประสิทธิภาพ 

  แบบทวิเกณฑ   

 

    

 

 

     

   

   

   

 

 

   

   

      

   

 .    

   

   

   

N   (  x)  
  

21 16 150 275 0.67 

 

N   (  x)  
(double percentage)   

21 16 150 275 75.29 – 73.11 
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จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวา คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 มีคาเทากับ 0.67 หมายความวานักเรียนท่ี

เรียนดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนผูเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.67 หรือคิดเปนรอยละ 67 และจากตารางท่ี 10 นักเรียนท่ี

เรียนดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผูเรียนรอยละ 75.29 ผานเกณฑ  

 

ตอนท่ี 3 ผลการใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องขนมสาลี่สุพรรณบุรีดาน

ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนเรียน และหลังเรียน โดยใชประสิทธิภาพแบบ

ทวิเกณฑ (double percentage) 

ผูวิจัยศึกษาผลการทดลองใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรี 

ทางดานความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน และคา

ความตางคิดเปนรอยละไดผลดังตารางท่ี 11 ดังน้ี  

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน หลังเรียน และคาความตางคิดเปนรอยละของ 

  คะแนนนักเรียนรายบุคคล จำนวน 21 คน 

  

     
 

 

1 16 10 13 3 18.75 

2 16 5 14 9 56.25 

3 16 5 11 6 37.5 

4 16 8 15 7 43.75 

5 16 7 13 6 37.5 

6 16 6 14 8 50 

7 16 7 12 5 31.25 

8 16 8 15 7 43.75 

9 16 6 14 8 50 

10 16 5 12 7 43.75 

11 16 10 13 3 18.75 

12 16 8 13 5 31.25 

13 16 6 14 8 50 

14 16 7 13 6 37.5 

15 16 7 13 6 37.5 

16 16 8 12 4 25 

17 16 6 11 5 31.25 

18 16 6 12 6 37.5 

19 16 9 13 4 25 

20 16 8 15 7 43.75 

21 16 8 13 5 31.25 
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จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาผลจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรี นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หมายความวานักเรียน 

ชัน้อนบุาลปที ่ 2 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพยมคีวามสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรหลงัเรยีนสูงกวา

กอนเรียนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาคนควา การใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาล่ีสุพรรณบุรี 

สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  จากผลของการสำรวจและตรวจสอบองคความรูไดองคความรูวิธีการทำขนมสาล่ีจาก

ภูมิปญญาในทองถ่ินสุพรรณบุรี ที่สามารถนำมาใชออกแบบสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีใหเหมาะสมกับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาองคความรูวิธีการ

ทำขนมสาลี่จากภูมิปญญาในทองถิ่นสุพรรณบุรีและเอกสารของยิ่งศักด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ (2543: 

12) พบวาเปนสูตรขนมสาลี่ของถาดใหญ โดยมีภูมิปญญาในทองถิ่นสุพรรณบุรีใชแปงขาวเจา  

ไขเปด และน้ำตาลทราย เพราะหาซ้ือไดงายในทองถิ่น และใชน้ำมะนาวชวยดับกลิ่นคาวของไขให

ขนมสาลี่และการเติมกลิ่นของน้ำดอกนมแมวทำใหมีกลิ่นหอมที่เอกลักษณของขนมสาลี่ และสูตร

ของยิ่งศักด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ (2543: 12) ใชแปงสาลี น้ำตาลทราย และไขไกแทนไขเปดเน่ืองจาก 

มีกลิ่นคาวนอยกวา มีขั้นตอนการทำและนำไปนึ่งใชเวลา 35-40 นาที มีระยะเวลามากเม่ือเทียบกับ

เวลาในการเรียนรูของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่มีกำหนดเวลา 30 นาที ผูวิจัยจึงปรับปริมาณของ

สูตรขนมสาล่ีใหมีขนาดเล็กลงใชเวลาในการทำและน่ึง 10-15 นาที ผูวิจัยทดลองใชปริมาณแปง 

ทั้ง 2 ชนิดในอัตราสวน 50 กรัม ไข 1 ใบ และน้ำตาลทราย 50 กรัม และทดลองใชแปงเคกแทนแปง

ทั้ง 2 ชนิดในอัตราสวนแปงเคก 50 กรัม ไขเปด 1 ใบ และใชน้ำตาลทราย 50 กรัมจากการทดสอบ

หาความหวานท่ีเด็ก ๆ ชอบ และดับกลิ่นคาวของไขเปดดวยน้ำมะนาวกับสารปรุงแตงกล่ิน 
อัตราสวน 1 ชอนชา: 1 หยด ผูวิจัยเลือกไขเปด เน่ืองจากไขเปดเม่ือนำมาทำขนมสาล่ีเน้ือขนม 

จะไมรวนจนเกินไป และสีของขนมท่ีไดจากไขเปดมีสีเหลืองนารับประทานไมตองใสสี และเพ่ิมนมสด

กับผงฟูชวยใหขึ้นฟูเร็วข้ึน 
2.  ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร เมื่อนำไปหาประสิทธิภาพไดคาดัชนีประสิทธิผล 

0.67 และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ 75.29 - 73.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ แสดงวา ชุดกิจกรรม
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 มีคาดัชนีประสิทธิผล

เทากับ 0.67 หมายความวานักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ี

สุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล ปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น 0.67 หรือคิดเปน

รอยละ 67 และประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ (double percentage) นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม
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ปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผูเรียนรอยละ 75.29 ผานเกณฑ ซึ่งไดคะแนนในการการผานเกณฑรอยละ 

73.11 โดยคะแนนเกณฑกำหนดคือ 70–70 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง 

ขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับเด็กปฐมวัยมีสาระการเรียนรู เปนเร่ืองที่เด็กชอบและอยูใกลตัวเด็ก 

ไดเรียนรูจากของจริง และปฏิบัติจริงจากงายไปหายาก ไดเรียนรูที่สนุกสนานทาทายและสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญาใหพัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยผูวิจัยคอยดูแลสงเสริมใหกำลังใจเมื่อนักเรียน

ทำกิจกรรมปฏิบัติการไดถูกตองหรือมีปญหา ไมสามารถกระทำตอไปได ทำใหนักเรียนไมเครียดและ

เรียนรูอยางมีความสุข ประกอบกับนักเรียนไดรับการจัดบรรยากาศการเรียนรูที่สอดคลองกับวัยและ

สมองของเด็กปฐมวัย ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยวรรณ  

แทนทอง (2550: 21-29) ไดทำการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดฝกความพรอม ดานสติปญญาสำหรับ

นักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบความพรอม ดานสติปญญากอนและ 

หลังใช ชุดฝกความพรอมดานสติปญญา กลุมเปาหมายคือนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎรระดับปฐมวัย

ชั้นปที่ 3 ผลปรากฏวาชุดฝกความพรอมดานสติปญญาท่ีสรางข้ึนมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

94.31/89.45 ความพรอมดานสติปญญาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05  

3. ผลการสอนโดยใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวา ผลจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรี นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หมายความวา

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพยมีความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ผูวิจัยจัดทำข้ึนไดผานข้ันตอนการสราง

อยางมีระบบ ไดรับการตรวจสอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ที่ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพดานความถูกตอง ความเหมาะสมของหนวยจุดประสงคเน้ือหาสาระ กิจกรรม 
สื่อ การประเมินผล และใชกฎแหงการฝกหัดปฏิบัติจริงของธอรนไดน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

นิติยา กระชับกลาง (2551: 71-131) ที่ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมความสามารถ

ทางภาษาตามแนวคิดพัฒนาการการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยปรากฏ

วานักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธ์ิ และโรงเรียนสงาพัฒนามีคะแนนเฉล่ีย 

ความรูความสามารถทางภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียนหลังทดลองใชโปรแกรมสูงกวา 
กอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยสรุปโปรแกรมการสงเสริมความสามารถ 

ทางภาษาตามแนวคิดพัฒนาการการเรียนรูของสมองของเด็กปฐมวัยสงเสริมความสามารถ 
ทางภาษาและพัฒนาดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดีเด็กมีพฤติกรรมทางภาษา 

อยางเห็นไดชัดเจน ผูปกครองเห็นดวยอยางย่ิงในการใชโปรแกรมการจัดการเรียนรูสำหรับเด็ก 
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จากการวิจัยครั้งนี้ พบวาเด็กมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูดานกระบวนการคิดสูงขึ้นมาจาก

เหตุผลดังน้ี 

1.  ลักษณะของชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง ขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับเด็ก

ปฐมวัย มีรูปแบบของของภาพประกอบสวนใหญเหมือนจริง และอุปกรณที่ใชของจริง ทำใหเด็ก

ปฐมวัยรับความเขาใจที่ถูกตอง เด็กจึงสนใจที่จะทำกิจกรรมตามคำชี้แจง 

2. ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง ขนมสาลี่สุพรรณบุรีสำหรับเด็กปฐมวัย 

ออกแบบใหมีภาพสีสันสวยงามและเด็กไดใชพัฒนาการดานสติปญญาในการใชความคิดท้ังดาน 

การวิเคราะหอยางมีเหตุผลการสังเกต จำแนก และการคิดอยางสรางสรรค ผูวิจัยมิไดใชวิธีบอก 

หรืออธิบายคำตอบท่ีถูกตองแตจะชวยเสริมสิ่งที่เด็กสงสัยสนใจ เน่ืองจากกิจกรรมในชุดกิจกรรม 

เปดโอกาสใหเด็กไดรับขอมูลดวยวิธีการท่ีมีชีวิตชีวา สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

   1.1 วิธีการเลือกชุดกิจกรรมหรือสรางชุดกิจกรรม ควรพิจารณารูปภาพประกอบท่ีดู

เขาใจงาย ไมซับซอน  

 1.2 ศึกษาชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือกำหนดหัวเร่ืองของแตละชุดที่จะนำ

มาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหชัดเจน 

 1.3 การจัดกิจกรรมโดยใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองขนมสาลี่สุพรรณบุรี

สำหรับเด็กปฐมวัยตามการวิจัยน้ี ครูควรใหความสำคัญในการวางแผนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับชุดกิจกรรมปฏิบัติการท่ีกำหนดไวทั้งเน้ือหาและพัฒนาการของเด็ก 

 1.4 ในการจัดกิจกรรมครูจำเปนตองคิดวางแผนใหสอดคลองกับอายุ และส่ิงท่ีเด็กควรรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางหลากหลาย 

 1.5 การจัดเตรียมอุปกรณในชุดกิจกรรมปฏิบัติการตองมีความเพียงพอกับจำนวนเด็กท่ี

ทำกิจกรรม ซึ่งมีคำอธิบายในแตละเร่ืองของชุดกิจกรรมที่กำหนดไวใหเปนตนแบบแลว โดยเฉพาะส่ือ
ของจริงมีความหลากหลายทางดานรายละเอียด รูปราง รูปทรง ผิวสัมผัส กล่ิน สี รสชาติ ซึ่งจะมีผล

เก่ียวกับการเรียนรู 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

   2.1 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบระหวางการสอนทีใ่ชชดุกิจกรรมปฏบิตักิารในการเรยีนรู

กับรูปแบบการสอนอื่น ๆ ที่พัฒนาความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 2.2 ควรมกีารศึกษาการสอนโดยใชชดุกิจกรรมปฏบิตักิารดานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวกับการพัฒนา

ของเด็กปฐมวัย 
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สรุป 
สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1.  ไดองคความรูวิธีการทำขนมสาลี่จากภูมิปญญาในทองถิ่นสุพรรณบุรี ที่สามารถนำมาใช

ออกแบบสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ืองขนมสาล่ีสุพรรณบุรีใหเหมาะสมกับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปที่ 2  

2.  ชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.67 และคาประสิทธิภาพแบบ

ทวิเกณฑ 75.29-73.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  

3.  ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
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