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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) 
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The Development of Learning Activity Packages of Packaging  

from Banana Leaf in Local Wisdom for Prathomsuksa 5 Students of 
Watlaemsuwannaram Municipal School, SamutSakhon Province 

 
นภัสชนันท์พร สันติวสุธา1 

 
1ครูโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  

 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)  สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  3) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 
(วัฒนรวมวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ม แบบกลุ่ม นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การ
ห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
ห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 82.92/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนม

ไทย ภูมิปัญญาในท้องถิ่น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อ

ขนมไทย  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น สูงกว่าเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



494 
 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.82)  
ค าส าคัญ: การพัฒนา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    
 
Abstract 

The development of learning activity packages of packaging from banana leaf 
in local wisdom for Prathomsuksa 5 students of Watlaemsuwannaram Municipal 
School, SamutSakhon Province. The objectives of the research were 1) to develop of 
learning activity packages of packaging from banana leaf in local wisdom for 
Prathomsuksa 5 students, 2) to compare the academic achievement in pretest - 
posttest of the students taught by activity package, 3) to compare the academic 
achievement between the control group taught by traditional lesson plan and the 
experimental group taught by activity package, 4) to study the satisfactions towards 
learning in accordance by learning activity packages of packaging from banana leaf in 
local wisdom for Prathomsuksa 5 students. Sampling groups were Prathomsuksa 5 
students, acquired from take cluster random sampling, the experimental group was 25 
Prathomsuksa 5/1 students and the control group was 25 Prathomsuksa 5/2 students. 
Tools used consist of learning activity packages of packaging from banana leaf in local 
wisdom for Prathomsuksa 5 students, the academic achievement test, the traditional 
lesson plan, the satisfactions towards learning in accordance with of learning activity 
packages of packaging from banana leaf in local wisdom for Prathomsuksa 5 students. 
Statistics used in data analysis by descriptive statistics and inferential statistics.  

Research findings were as follows:  
1. Under 80/80 criterion, the developed learning activity packages had got 

efficiency at 82.92/84.40  
2. The academic achievement of the students taught by learning activity 

packages the posttest was significally higher than that of the pretest at the .05 level.  
3. The academic achievement of the experimental group taught by learning 

activity packages was significally higher than that of the control group taught by 
traditional lesson plan at the 0.5 level. 

4. The students’ overall satisfactions towards learning by learning activity 
packages were in high level. ( x = 4.82) 
Keywords: development, learning activity packages 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  การ
ท างาน  และทักษะชีวิต  เพ่ือให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, น.10) ได้ก าหนดเจตนารมณ์ว่า  การศึกษาเป็นการพัฒนา
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ชีวิตมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ของ
การศึกษาไทยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ มีความประพฤติและจิตใจที่ดีงาม มีความสามารถทางด้านวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2549, น.58)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์  และแข่งขันในสังคมไทยและสากลได้ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการท างาน 
และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข  โดยมี
สาระส าคัญ  คือ งานบ้าน  งานเกษตร  งานช่างงานประดิษฐ์  และอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.1-4) ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้งานช่างงานประดิษฐ์มีสาระการเรียนรู้ 
เรื่อง การห่อขนมไทย ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่ เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่แสดงให้เห็นถึงความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยความละเอียดอ่อนปราณีตบรรจงมีความสวยงามเป็นระเบียบ
และความช่างคิดรู้จักดัดแปลงน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกครัวเรือนมาสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์
เป็นสิ่งที่สวยงาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น.1) ลักษณะของกิจกรรมมีการใช้ทักษะปฏิบัติ มีการ
วางแผนการท างานตามขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การออกแบบ การเตรียม และการดูแลรักษา
เครื่องมือเครือ่งใช้ มีทักษะในท างานประดิษฐตามขั้นตอน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ และปรับปรุงงาน
อยู่เสมอ ดังนั้นนักเรียนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการท างาน รักการท างาน ตลอดจน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ซึ่งจะน าไปสู่การด ารงชีวิตที่ดี และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าไปใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวและผู้อ่ืนได้ตามสมควร  
 แต่การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในปัจจุบันพบปัญหาที่เป็น
อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ คือ ขาดครูผู้สอนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน อีกท้ังครูส่วนใหญ่เน้นการบรรยายเนื้อหาเป็นหลัก ส่งผลให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการ
เรียนและปฏิบัติงาน ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจขั้นตอนในการท างาน จึงท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน
ายในการเรียน และส่งกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  (พัชรี หยิบสูงเนิน, 2551, น.4) ในฐานะที่
ผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราทางการศึกษาต่างๆ เพ่ือหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และสภาพของผู้เรียน ซึ่งการเรียน การสอนในเรื่อง  การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นเนื้อหาที่
เน้นในด้านทักษะ และมีกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เป็นระบบและมีการใช้สื่อการสอนที่ดี ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นหนึ่งในสื่อการสอนที่สามารถ
แสดงให้เห็นขั้นตอนการห่อขนมไทยได้อย่างชัดเจน และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งมีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน การน าสื่อต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนมาจัดระบบให้เป็นสื่อที่เน้นความส าคัญของ
กระบวนการโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบ (พวงเพ็ญ  สิงโตทอง, 2548, น.10)   ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนเรื่อง การห่อขนมไทย
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจพัฒนาชุดกิจกรรม
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การเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ซึ่งเป็น
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนเกิด
ศักยภาพในการท างาน สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในการด ารงชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และอยู่
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น กับเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทย  
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
สมมติฐานของการวิจัย  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนม
ไทย ภูมิปัญญาในท้องถิ่น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนม
ไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น สูงกว่าเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558 จ านวน 3 
ห้องเรียน รวมทั้งหมด 75 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณา
ราม สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
5/1 จ านวน 25 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 25 คน จากนั้นน ามาสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับสลากเพ่ือจัดเข้ากลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 มี
จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 5/2 มีจ านวน 25 คน เป็นกลุ่ม
ควบคุม รวม 2 กลุ่ม มีนักเรียนจ านวน 50 คน (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ  ฉัตราภรณ์, 
2549, น.50) ดังนี้  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี ้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่5  
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนม

ไทย ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
การสร้างเครื่องมือ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คู่มือครู  แบบเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการห่อ
ขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยมีเรื่องย่อยจ านวน  12  เรื่อง 

2) ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ใช้แนวทางของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2540, น.116)  มีองค์ประกอบ
ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้  เนื้อหาสาระ สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ เครื่องมือ สิ่งอ านวย
ความสะดวก  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ และคู่มือการใช้ชุดการสอน   

3) ก าหนดเนื้อหาสาระ  เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ล าดับเนื้อหาก่อน
และหลังให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  12 แผน ซึ่งเนื้อหา เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น แบ่งเป็น 12 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

หน่วยที่ 1 สาระน่ารู้ คู่การห่อขนมไทย 
หน่วยที่ 2 เลือกสรร เลือกใช้  
หน่วยที่ 3 กระทงดุนก้น  
หน่วยที่ 4 กระทงสองมุม  
หน่วยที่ 5 กระทงสามมุม  
หน่วยที่ 6 กระทงสี่มุม  
หน่วยที่ 7 การห่อสวม  
หน่วยที่ 8 การห่อทรงเตี้ย 
หน่วยที่ 9 การห่อทรงสูง 
หน่วยที่ 10 การห่อขนมเทียน 
หน่วยที่ 11 การห่อข้าวต้มมัด 
หน่วยที่ 12 การห่อข้าวต้มน้ าวุ้น 

4) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่อง  การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จากนั้นน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วน าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ตรวจสอบความถูกต้อง  ความสอดคล้องของเนื้อหา   จุดประสงค์การเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล ส านวนภาษาที่ใช้
ของเครื่องมือวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบลงความเห็นมีความสอดคล้องสามารถใช้ได้
ทั้งหมด จากนั้นน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

5) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและผู้ศึกษาได้ท าการแก้ไขแล้วไปทดลองสอน (try out) แบบเดี่ยว แบบกลุ่มกับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม จังหวัดสมุทรสาคร 
เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการหาประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้นทดลองเดี่ยว (one-to-one tryout) โดยทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) จ านวน 3 คน 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่มีผลการเรียนในระดับสูง กลาง ต่ า ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง การห่อขนมไทย ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  แล้วท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย 
จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการสอบท้ายหน่วยการเรียน กับคะแนนสอบหลังเรียน (posttest) ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มาค านวณหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  สรุปผลประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ขั้นทดลองเดี่ยว (one-to-one tryout) 

เกณฑ์การประเมิน 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มทดลอง 3 คน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) 
80/80 80.83 81.67 
 

จากตารางที่ 1  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพพบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนทดสอบระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ  80.83 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทดสอบหลัง
เรียนมีค่าเท่ากับ  81.67 แสดงว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ  80.83/81.67  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

ขั้นที่ 2 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ขั้นทดลองแบบกลุ่ม (small group tryout) โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)  จ านวน  9  คน วันที่ 8 มิถุนายน 2558  ที่มีผลการ
เรียนระดับสูง กลาง และต่ ากลุ่มละ 3 คน ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น แล้วท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบท้ายหน่วยการเรียน กับคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาค านวณหาประสิทธิภาพบทเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 
ได้ผลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2  สรุปผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ขั้นทดลองแบบ
กลุ่ม (small group  tryout) 

เกณฑ์การประเมิน 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มทดลอง 9 คน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) 
80/80 81.02 83.33 
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จากตารางที่ 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่ผ่าน
การทดลองหาประสิทธิภาพพบว่าร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน มี
ค่าเท่ากับ 81.02 และร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 83.33 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มีค่าเท่ากับ 
81.02/83.33 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

ขั้นที่ 3 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น   
ขั้นทดลองภาคสนาม (field tryout) โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน
เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) จ านวน 25 คน วันที่ 12  มิถุนายน 2558 ที่มีผลการ
เรียนระดับสูง กลาง กลุ่มละ 8 คน และต่ า 9 คน ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทย
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แล้วท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย จากนั้นน าคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบท้ายหน่วยการเรียน กับคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาค านวณหาประสิทธิภาพบทเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 
ได้ผลดังนี้    

 
ตารางที่ 3  สรุปผลประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ขั้นทดลองภาคสนาม (field tryout) 

เกณฑ์การประเมิน 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ภาคสนาม (field tryout) 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) 

80/80 82.92 84.40 
 

จากตารางที่ 3  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนามกับนักเรียนจ านวน 25 
คน พบว่า  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีค่า
เท่ากับ 82.92/84.40 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ปรากฏว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

ขั้นที่ 4 หาประสิทธิภาพของเครื่องมือในกลุ่มตัวอย่าง (experimental group)  จาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)  ตั้งแต่วันที่  
5 สิงหาคม ถึง23 กันยายน 2558 โดยท าการสอนวันพุธและวันศุกร์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 
สัปดาห์ เพ่ือทดสอบหาค่าความแตกต่าง pretest – posttest เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว จึงได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากแนวทางการวัด 
และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
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2) ศึกษาเนื้อหาเรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น และจุดประสงค์การเรียนรู้จาก
หลักสูตร  คู่มือครู  และแบบเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  แบบเลือกข้อถูก รวมจ านวน 40 ข้อ 

3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา แล้วน าไปค านวณหาค่า IOC ซึ่งมีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  พบว่ามีข้อสอบที่ใช้ได้ 
จ านวน 33 ข้อ แล้วจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับใหม่  

4) น าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ที่เคยศึกษาเนื้อหามาแล้วซึ่งอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2558  จ านวน  25  คน  เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ  

5) น ากระดาษค าตอบที่ท าการทดลองกับนักเรียนมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยการตรวจให้
คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน รวมคะแนนแล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือ
หาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความยากง่าย โดยใช้เทคนิค  33% (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2543, น.210–211) 

6) จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ พบว่ามีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.53 - 0.83 และมี
อ านาจจ าแนก (r)  ตั้งแต่ 0.22 - 0.60  ซึ่งได้ท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.20 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20  ขึ้นไป  โดยปรับปรุงหรือตัดทิ้งไว้จ านวน  20  ข้อ  
แล้วจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับใหม่ 

7) น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ปีการศึกษา 2558 ที่เรียนเรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาแล้วจ านวน 25 คน  จากนั้น
น าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ  โดยใช้สูตรของคูเดอร์  ริ
ชาร์ดสัน (Kuder  Richardson  procedures) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, น.197-
198)  ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88  จากนั้นจึงน าข้อสอบที่ผ่านขั้นตอนทั้งหมดไปจัดพิมพ์เป็น
รู ป เ ล่ ม น า ไ ป ใ ช้ ใ น 
การทดลองต่อไป 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ผู้วิจัยสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบปกติ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ขึ้นเพ่ือใช้สอนกลุ่ม
ควบคุม มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3) ศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยเป็นเนื้อหาของกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น แบ่งเป็น 12 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

หน่วยที่ 1 สาระน่ารู้ คู่การห่อขนมไทย 
หน่วยที่ 2 เลือกสรร เลือกใช้  
หน่วยที่ 3 กระทงดุนก้น  
หน่วยที่ 4 กระทงสองมุม  
หน่วยที่ 5 กระทงสามมุม  
หน่วยที่ 6 กระทงสี่มุม  
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หน่วยที่ 7 การห่อสวม  
หน่วยที่ 8 การห่อทรงเตี้ย 
หนว่ยที่ 9 การห่อทรงสูง 
หน่วยที่ 10 การห่อขนมเทียน 
หน่วยที่ 11 การห่อข้าวต้มมัด 
หน่วยที่ 12 การห่อข้าวต้มน้ าวุ้น 

4) จัดท าโครงการสอนเพ่ือเป็นการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบปกติ เรื่อง การห่อ
ขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 12 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาแผนละ 2 ชั่วโมง 
โ ด ย มี   
การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 2 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  6 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 
2558 โดยท าการสอนวันอังคารและวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ซึ่ง
ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
และการวัดผลและประเมินผล ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 3 ขั้น ดังต่อไปนี้  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
เป็นการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และเร้าความสนใจผู้เรียนให้ระลึกถึงสิ่งที่เรียนรู้มาก่อน โดยให้
แสดงพฤติกรรมและข้อมูลย้อนกลับ จากการใช้ค าถาม  ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เป็นขั้นที่ครูบรรยายความรู้ 
และสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม และขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นขั้นที่ครูและ
ผู้เรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน  

5) น าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบปกติ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ไปให้
ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง ความถูกต้องของเนื้อหา  สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลและ
ประเมินผล ส านวนภาษาที่ใช้ของเครื่องมือวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบลงความเห็นมีความ
สอดคล้องสามารถใช้ได้ทั้งหมด จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

6) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น น าไปใช้
ทดลองสอน (try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน โรงเรียน
เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข และ
น าไปใช้ในการศึกษาต่อไป 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนม
ไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2551, น.63-75) 
2) ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน คือแบบปลายปิดซึ่งมีลักษณะการตอบ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  5 ระดับ  จ านวน 1 ฉบับ 10 ข้อ ก าหนดช่วงระดับ
ค ะ แ น น  
5  ระดับดังนี้ (ปิยานุช ทองกุม, 2547, น.64) 

5 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ  ดีมาก 
4 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ  ดี 
3 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ พอใช้ 
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2 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ ควรปรับปรุง 
1 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ ใช้ไม่ได้ 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อ
ขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ของยุทธ ไกยวรรณ์ (2545, น.59) ดังนี้จากนั้นน าผลการประเมินพิจารณา
หาค่าเฉลี่ย  ก าหนดระดับประเมินคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ใช้ไม่ได้ 

3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสม  ความถูกต้องของเนื้อหาที่ใช้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองสอบถามกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 
คน ที่เคยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค  พบว่ามีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.79   

5) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านขั้นตอนทั้ งหมดไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
แล้วน าไปใช้ในการทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  จ านวน 25 คน โรงเรียน
เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)  เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น
กับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 25 คน และสอนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น กับกลุ่มควบคุม  คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 25 คน ด าเนินการสอนทั้งหมดเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง รวม 
56 ชั่วโมง โดยใช้เวลาสอนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 28 ชั่วโมง ซึ่งการทดลองแบ่งเป็น  
3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง ผู้ศึกษาให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียน (pretest) 

ระยะที ่2 ระยะทดลอง  ด าเนินการดังนี้ 
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญา

ในท้องถิ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ๆ ละ 4  ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 13.30 – 15.30 น. ตั้งแต่
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ยกเว้นวันหยุดราชการ 

กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การห่อขนมไทย  
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ๆ ละ 4  ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 13.30 – 15.30 
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น. ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 ยกเว้น
วันหยุดราชการดังปรากฏตามตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  วันและเวลาการทดลองของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
สัปดาห์ 

ที ่
ครั้ง 
ที ่

วัน เดือน ปี  
เวลา   กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

ทดสอบก่อนเรียน วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 
2558 

 
 
 
 
 
 

13.30 – 15.30 
น. 
 
 

1 1 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 
1 2 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 

2558 
2 3 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 
2 4 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 

2558 
3 5 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 
3 6 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 

2558 
4 7 วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 
4 8 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 

2558 
5 9 วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 

 
ตารางท่ี 4  วันและเวลาการทดลองของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม (ต่อ) 
สัปดาห์ 

ที ่
ครั้ง 
ที ่

วัน เดือน ปี  
เวลา   กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

6 10 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 
2558 

 

6 11 วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 
7 12 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 

2558 
ทดสอบหลังเรียน วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 
 

ผู้วิจัยมีการควบคุมตัวแปรแทรกโดยใช้ครูผู้สอนคนเดียวกันและใช้ช่วงเวลาเดียวกันใน  
การสอน ได้แก่ เวลา 13.30 – 15.30 น. ซึ่งครูผู้สอนและเวลาในการเรียนรู้ อาจท าให้ผลของการวัด
ค่าตัวแปรเกิดความคลาดเคลื่อน ตัวแปรชนิดนี้จึงต้องควบคุมให้เกิดน้อยที่สุด 

ระยะที่ 3 ระยะหลังการทดลอง หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้วจะเว้นระยะ 1 สัปดาห์  
ผู้ศึกษาให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่วัด
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ครั้งแรก ซึ่งเป็นการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  (Posttest) และกลุ่มทดลองท า
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2) น าคะแนนที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียน มา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
1) ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
2) ค่าสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้  t-test (dependent samples) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
3) ค่าสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้  t-test (independent samples) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ระหวางกลุมทดลองที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กับกลุ
มควบคุมท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 82.92/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนม
ไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที ่5 สูงกว่าแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทา่กับ 0.19 
และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)  สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 82.92/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทุกชุด ซึ่ง
เป็นไปตามท่ีวัตถุประสงค์ก าหนด อาจเป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดล าดับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้จากเนื้อหาง่ายไปยาก ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ชุดแรกเป็นเนื้อหาที่ง่ายจึงส่งผลให้
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นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน มีวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก และเนื้อหาในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชุดถัดไปมีการปฏิบัติที่หลายขั้นตอน มีความละเอียดประณีตมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ที่ควรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีของกาเย่ ที่กล่าว
ว่า การเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหายากนั้น เมื่อมนุษย์ประสบความส าเร็จในขั้นต้นแล้วจะเกิดความพึง
พอใจในการท าสิ่งที่ยากข้ึนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน (ทิศนา แขมมณี, 
2552, น.50-55) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรี หยิบสูงเนิน (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการ
พัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานประดิษฐ์ใบตอง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
เช่นกัน เนื่องจากชุดการสอนเป็นหนึ่งในสื่อการสอนที่สามารถแสดงให้เห็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจน 
และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนทุก
ครั้งที่มีการเรียนการสอนเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการน าสื่อตางๆ และกระบวนการเรียน
การสอนมาจัดระบบให้เปนสื่อที่เน้นความส าคัญของกระบวนการโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ฝึกท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ (พวงเพ็ญ  สิงโตทอง, 2548 , น.10) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อขนมไทยภูมิปัญญาในท้องถิ่น หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทย ภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอน 
ด้านแบบทดสอบได้ผ่านการตรวจคุณภาพ โดยหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่า
ความเชื่อมั่น ที่เหมาะสมก่อนน าไปใช้ ท าให้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อขนมไทย ภูมิปัญญาในท้องถิ่นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การถ่ายทอดความรู้ด้วยสื่อที่เหมาะสมช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สนใจ ยอมรับ 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมัยศรี ประมาณ (2553, น.80) เรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานใบตอง โดยเน้น
ทักษะกระบวนการกลุ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ได้ทดลองและปฏิบัติจริง ผู้เรียนจึงเกิดความก้าวหน้าในการเรียนเป็น
อย่างดี 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การห่อ
ขนมไทย  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น สูงกว่าเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย สามารถ
เรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเองได้อย่างอิสระ ไม่เกิดความเครียด เรียนได้อย่างสนุกสนาน และ
สามารถลงมือท างานได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้เกิดการบวนการเรียนรู้ที่คงทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ถนอมทรัพย์ มะลิซ้อน (2540, น.51) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
หลัก ท าให้ผู้เรียนไม่เคร่งเครียดเหมือนกับการเรียนทั่ว ๆ ไป และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองจะท าให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย มีการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ จนสามารถลดความเครียดของบุคคลให้ต่ าลงได้ และก่อให้เกิดความเต็มใจใน 
การเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่อง  การห่อขนมไทยภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 
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0.19 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง ประกอบกับการห่อขนมไทยเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจ และ
เป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน 
นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง ในกิจกรรมการเ รียนรู้ผู้เรียน
สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ และเป็นการเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจากวิชาหลักจึงท าให้
เกิดความผ่อนคลาย สอดคล้องกับแนวคิดของสุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (2549, น.
42) กล่าวว่า การมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และด าเนินการให้กิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปตามขั้นตอน ผู้เรียนจะสามารถแสดงออกโดยการอภิปรายและวิจารณ์ผลการท ากิจกรรมของ
เพ่ือนได้ จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรศึกษาคู่มือครูล่วงหน้า
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมของกระบวนการสอน ซึ่งครูสามารถให้ค าแนะน ากับนักเรียนได้ทันที เมื่อ
นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือเกิดความไม่เข้าใจในขั้นตอนของการเรียนรู้ 

2. ครูผู้สอนควรมีการปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นการเรียน รวมถึงการวัดผลประเมินผลในแต่ละชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ นักเรียนจะเป็นผู้ตรวจค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนอาจแอบดูบัตรเฉลยได้ ในขณะท า
แบบฝึกหัด ดังนั้นครูผู้สอนควรเน้นย้ าให้นักเรียนท างานเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ของการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย เนื่องจากการเรียนรู้รูปแบบนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการท างานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวัดความคงทนในการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
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