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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริม
ทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง ทีม่ อี ายุระหว่าง
3 – 4 ปี ที่ก�ำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 1 จ�ำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร
ประเภทขนมไทยเพือ่ ส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเอง 24 แผน และแบบประเมินเชิงปฏิบตั กิ ารทักษะการควบคุมตนเอง
ของเด็กปฐมวัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยมีทกั ษะการควบคุมตนเอง
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เด็กมีทักษะการควบคุมตนเอง มีสมาธิ
จดจ่อใส่ใจในการทำ� กิจกรรม ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดขี นึ้ และสามารถติดตามประเมินตนเองในการทำ� กิจกรรม
ได้ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมประกอบอาหาร ขนมไทย การควบคุมตนเอง เด็กปฐมวัย
Abstract
The objective of this study was to study the effects of Thai dessert cooking activity provision on the self-control
skill of young children. The target group of this study was 22 of male and female young children who were 3-4 years
old. They were studying in kindergarten 1 in the 2nd of 2018 at Ramkhamhaeng University Demonstration School
(Elementary Level), in Bang Kapi district of Bangkok 1. The instruments included 24 lesson plans of cooking Thai
dessert activities and the performance test on skill self-control of preschool children. Data was analyzed by mean,
standard deviation.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

176

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 175-183 (2019)
Vol.9 No.2

The results of the study showed that young children who received Thai dessert cooking activities provision
had higher posttest self-control skill scores than the pretest with statistically significant at .05. Then children had
better self-control skills, concentration, focus on activities, better control their emotions. In addition, they could be
better follow up self-assessment in activities.
Keywords: cooking, Thai dessert, self-control, young children
บทน�ำ

การศึกษาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะ
การน�ำสือ่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ ซึง่ เด็กในวัยแรกเกิด – 6 ขวบในปัจจุบนั ทีเ่ กิดมาพร้อมสือ่ เทคโนโลยี
การสือ่ สารของเด็กปฐมวัยโดยไม่ได้รบั การดูแล หรือให้ความรูใ้ นการใช้สอื่ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมจากครอบครัว หรือ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างท�ำให้เป็นสาเหตุของการเกิดสมาธิสั้น สนใจอะไรในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่จดจ่อกับสิ่งใดได้ในเวลา
นาน ๆ กับสิง่ ทีก่ ำ� ลังปฏิบตั ิ และในปัจจุบนั การเรียนรูท้ มี่ กี ารแข่งขันสูง ส่งผลกระทบต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มที กั ษะจำ� เป็นต่อการดำ� รงชีวติ เพือ่ เตรียมให้เด็กปฐมวัยเป็นผูม้ ที กั ษะในการเผชิญชีวติ
ในโลกทีม่ กี ระแสการเปลีย่ นแปลง ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 นัน้ คือ ทักษะชีวติ ทีน่ บั ว่าเป็นพืน้ ฐาน
สำ� คัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยทีต่ อ้ งเผชิญกับสิง่ แวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา หากเด็กปฐมวัยได้รบั การส่งเสริมเกีย่ วกับทักษะชีวติ ตัง้ แต่ยงั เล็กโดยการปูพนื้ ฐานจากพ่อแม่ ครอบครัว และ
จากโรงเรียนให้เด็กมีทักษะชีวิต มีความเข้มแข็ง มั่นคง พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม และเผชิญกับปัญหา แก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย สามารถดูแลตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเอง จัดการกับความต้องการของตนเอง
ที่พบในชีวิตประจ�ำวัน [1] และในปัจจุบันการเตรียมความพร้อม การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย ครูควรจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ จัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยค�ำนึงถึงหลักพัฒนาการของเด็ก และจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกตเพิ่มเติมจะท�ำให้เด็กมีความอยากเรียนรู้ อยากหาค�ำตอบ และ
เพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองตามความสนใจ เพราะการเรียนรูข้ องเด็กต้องอาศัยประสบการณ์ตรง
สิ่งที่เป็นรูปธรรมผ่านการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสการลงมือปฏิบัติจึงเป็นวิธีการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กได้ท�ำในสิ่งที่
ตนเองพอใจ มีความสนุกสนานเป็นการสนองความกระตือรือร้นความใฝ่รู้ของเด็ก เมื่อเด็กในช่วงปฐมวัยเจริญเติบโต
ทางด้านพัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ รวมไปถึงความคิดรวบยอด หรือสติปัญญาของเด็กจะถูกพัฒนา
ตามไปด้วย โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามการเจริญเติบโต และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นล�ำดับ
ขั้นตามช่วงวัยของชีวิต [2]
สุภาวดี หาญเมธี [3] กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมและการสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่จากพ่อแม่ ครู
และผูด้ แู ลเด็กมีความจำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็ก เพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
โดยค�ำนึงถึงตัวเด็กเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กมีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะชีวติ สามารถควบคุมตนเอง
จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจกับสิ่งเร้าที่ไม่เหมาะสม มีความอดทน คิดมีเหตุมีผล คิดอย่างมีระบบ ท�ำงาน
เป็นรู้ จักวางแผนก่อนลงมือท�ำ รู้จักแก้ไขปัญหา และสามารถติดตามประเมินตนเอง หากเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีเป็นไปตามขั้นตอนของพัฒนาการเด็กแล้ว ก็จะท�ำให้เด็กมีความพร้อม
และมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปอย่างสูงสุด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 175-183 (2019)
Vol.9 No.2

177

จากปัญหาดังกล่าวและสภาพห้องเรียนในปัจจุบันซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจ�ำชั้นในภาคเรียนที่ 1 จากการสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก ๆ พบว่า ขณะที่คุณครูเล่านิทานเด็กจะให้ความสนใจในระยะเวลาสั้น ๆ สร้างชิ้นงาน กิจกรรม
ศิลปะ เมื่อเด็กปฏิบัติในระยะเวลาหนึ่ง เด็กจะให้ความสนใจกับกิจกรรมอื่น เช่น เมื่อเพื่อนเข้ามาชวนคุยเด็กจะหันไป
คุยกับเพือ่ นเล่นกับเพือ่ น หันไปดูการ์ตนู ไม่สนใจกับกิจกรรมทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ เด็กไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ให้จดจ่อกับงานที่กังลังท�ำอยู่ได้ และไม่รอคอยในการท�ำกิจกรรม เข้าแถวรอรับสิ่งของจากครู การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิมากขึน้ มีหลายวิธี เช่น กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมร้องเพลง
กิจกรรมเต้นร�ำ และกิจกรรมการท�ำขนมไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความอดทน เพราะเนื่องจากการ
ท�ำขนมไทยมีความซับซ้อน มีความประณีตในขัน้ ตอนการท�ำขนม เด็กจะต้องมีความอดทนในการปัน้ ขนมแต่ละลูกเพือ่
ให้ได้ขนมทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ นำ� ไปปรุงจนสุก จนกว่าจะทำ� ขนมสำ� เร็จ ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นครูทสี่ อนระดับชัน้ อนุบาล 3-4
ขวบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายประถม) จึงมีความสนใจวิธกี ารจัดประสบการณ์การเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรม
ประกอบอาหาร จึงได้เลือกกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ซึ่งเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต
ลงมือทำ� ขนมด้วยการปัน้ หยิบจับขนม การฟังค�ำสัง่ การดมกลิน่ การชิมรสชาติของขนม และได้แสดงความคิดเห็นจาก
การประกอบขนมไทย ส่งเสริมให้เด็กมีทกั ษะการควบคุมตนเอง มีความตัง้ ใจ มีความมุง่ มัน่ ในขณะทำ� กิจกรรมมีสมาธิ
ในการท�ำงาน มีความรับผิดชอบ เมือ่ ตัง้ ใจและลงมือท�ำเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่วา่ จะมีอปุ สรรคใด ๆ ก็พร้อม ฝ่าฟันให้
ประสบความส�ำเร็จเพราะเด็กได้ลงมือทุกขั้นตอน รวมทั้งเกิดความสนุกสนานในขณะปฏิบัติ ซึ่งในขณะที่เด็กได้เรียน
รู้ผ่านกิจกรรม ได้ลงมือท�ำขนมตัวเด็กเองจะไม่สามารถทราบเลยว่าจะเกิดสถานการณ์หรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น จากการ
ท�ำกิจกรรมเด็กเรียนรู้และลงมือท�ำขนมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เพื่อให้ขนมนั้นออกมามีรูปร่างลักษณะเสมือนต้นแบบ
ทั้งรูปร่าง ลักษณะ หากเด็กได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยแล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่าเด็กมีสมาธิ
มีความมุ่งมั่นและอดทนในการท�ำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ท�ำ ไม่ให้ความสนใจกับสิ่งเร้าต่าง ๆ
ได้ดียิ่งขึ้นเช่น การพับเสื้อผ้า การพับกระดาษ การรอคอย และสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้โกรธง่าย
หรือหงุดหงิดได้ง่าย และยังสามารถบอกจุดบกพร่องของตนเองพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
จากสภาพปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย
เพื่อส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยผู้บริหารศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย
การด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 3-4 ปี ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายประถม) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 22 คน
จากจ�ำนวนเด็กทั้งห้อง 22 คน
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 1) ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย 2) ตัวแปรตาม
คือ ทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย
ระยะเวลาในการวิจัย ใช้ระยะเวลาในการวิจัยเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยทดลองสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่ วันจันทร์
วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลาวันละ 25 - 30 นาที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย จ�ำนวน 24 แผน 2)
แบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเอง จ�ำนวน 3 ข้อและแบบบันทึกการสังเกตทักษะการควบคุมตนเอง
ของเด็กปฐมวัย
แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ระดับชัน้ อนุบาล 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างและพัฒนาขึน้ จ�ำนวน
24 แผน โดยมีล�ำดับขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้ (1) ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ
2560 (อายุ 3- 4 ปี) และตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
[4] (2) จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ต�ำราขนมไทยและรายการอาหารประเภทขนมไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัยได้น�ำเอกสารมาท�ำการเลือกรายการอาหารร่วมกับเด็กโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกรายการ
ขนมไทยได้ทั้งหมด 8 รายการที่เหมาะสมกับการส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเอง มีขั้นตอนไม่ยากซับซ้อนเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 3-4 ขวบประกอบด้วยกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ ขนมบัวลอย ขนมทับทิมกรอบขนมครองแครง ขนมไข่
นกกระทา ขนมโค ขนมต้ม สาคูบัวลอย และขนมลูกชุบ (3) สร้างแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนม
ไทยส�ำหรับเด็กปฐมวัยทีส่ มั พันธ์กบั หน่วยการเรียนรูโ้ ดยมีขนั้ ตอนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน โดยก�ำหนดจุดประสงค์ เนือ้ หา การดำ� เนินกิจกรรม สือ่ การเรียนและการประเมินผล
ซึ่งมีการด�ำเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 24 แผน โดยใน 1 สัปดาห์ จะด�ำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 แผน คือ วันจันทร์
อังคาร และพุธ โดยจัดกิจกรรมวันละ 45 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (3.1) กิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย
เป็นส่วนทีร่ ะบุถงึ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ดั ไว้ให้เด็กในแต่ละวัน (3.2) จุดประสงค์ เป็นผลทีแ่ สดงถึงความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมจนบรรลุเป้าหมาย (3.3) ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุถึงขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย หมายถึง การจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็ก
ได้ลงมือท�ำขนมไทยที่ต้องการใช้การปั้น การนวด มีขั้นตอนการท�ำไม่ซับซ้อน ได้แก่ ขนมบัวลอย ขนมทับทิมกรอบ
ขนมครองแครง ขนมไข่นกกระทา ขนมโค ขนมสาคูบัวลอย ขนมต้ม ขนมลูกชุบ ซึ่งเป็นรายการขนมไทยที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท�ำขนมด้วยความพากเพียรพยายามจนเกิดความส�ำเร็จ โดยมีกระบวนการในการท�ำ
กิจกรรม 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ กระตุน้ ความสนใจ เป็นขัน้ นำ� เข้าสูก่ จิ กรรมการทำ� ขนมไทยส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่านิทาน
หรือร้องเพลง หรือท่องค�ำคล้องจอง แนะน�ำชื่อ สังเกต อภิปรายลักษณะและส่วนผสมของขนมไทย รวมถึงการสร้าง
ข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทขนมไทย
ร่วมกัน ขั้นเตรียมก่อนปรุง เป็นขั้นที่เด็ก ๆ และครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุดิบ เลือก หยิบ เตรียมวัตถุดิบที่จะใช้
ในการท�ำขนมไทย ออกแบบขนม และสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการท�ำขนมไทยด้วยวิธีการปั้นเป็นรูปทรงลักษณะ
ต่าง ๆ แล้วน�ำเสนอด้วยวิธีการบอกเล่าเกี่ยวกับลักษณะและจ�ำนวนของขนมไทยที่เด็กปั้นได้ ขั้นปรุง เป็นขั้นที่เด็ก ๆ
ลงมือท�ำขนมด้วยวิธกี ารผสมแป้งกับนำ�้ ผสมวัตถุดบิ เข้าด้วยกัน นวดแป้ง ปัน้ ถัว่ หรือแป้งให้เป็นรูปทรงเสมือนจริงของ
ขนมแต่ละชนิด แล้วน�ำไปปรุงกับส่วนผสม ได้แก่ น�้ำตาล น�้ำกะทิ ในกระทะไฟฟ้า เพื่อท�ำให้ขนมสุก ตักใส่ถ้วยพร้อม
รับประทาน โดยในขั้นตอนนี้ครูมีหน้าที่ในการสังเกตการท�ำขนม แนะน�ำช่วยเหลือ คอยกระตุ้น และสังเกตพฤติกรรม
การจดจ่อใส่ใจกับสิง่ ทีท่ ำ� ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองเมือ่ มีสงิ่ เร้าเข้ามารบกวนหรือเมือ่ เจออุปสรรค์ใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความโกรธ หรือไม่เดินหรือเล่นอุปกรณ์ในการท�ำกิจกรรมจนเกิดความเสียหาย แม้จะมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เข้ามา
รบกวนในขณะท�ำกิจกรรมอดทนรอคอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความสุข สนุกสนาน จนส�ำเร็จ ขั้นสรุป เด็กน�ำเสนอ
ผลงานของตนเองบอกความรู้สึกต่อผลงานของตนเองหรือบอกข้อบกพร่องของผลงานในส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขปรับปรุงให้ดขี นึ้ และร่วมกันสรุปขัน้ ตอนในการประกอบอาหารประเภทขนมไทย ทบทวนกิจกรรมกระบวนการ
ทำ� ขนมไทย (4) น�ำแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านแผนการจัด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ประสบการณ์ จ�ำนวน 24 แผนที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาคุณภาพ ตรวจสอบ ปรับปรุง
และแก้ไข หาความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยของเด็กปฐมวัยโดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างทักษะการควบคุมตนเองกับจุดประสงค์ (IOC) จ�ำนวน 3 ชุดจากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน
(5) น�ำแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการทีป่ รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้คะแนน IOC อยู่ที่ 0.67 – 1.00 ซึ่งมีค่า
ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ถือว่าใช้ได้ และผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้ จุดประสงค์ควรแสดงให้เห็นทักษะในการควบคุม
ตนเองทั้ง 3 ข้อขั้นตอนการจัดกิจกรรมควรปรับให้สอดคล้องและแสดงให้เห็นถึงทักษะในการควบคุมตนเองและ
แก้ไขภาษาให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย (6) น�ำแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยเพื่อส่งเสริมทักษะ
การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเหมาะสมแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง
การสร้างแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย (1) ศึกษารายละเอียดของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และ 2560 ส�ำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี (2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการสร้างแบบประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และหลักการจัดการเรียนรู้ (3) ศึกษาวิธี
การสร้างแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะในควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย จากเอกสาร ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นแบบประเมินทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย (4) ด�ำเนินการสร้างแบบประเมินเชิงปฏิบัติ
การทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย จ�ำนวน 3 ข้อ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุม
ตนเอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ และการติดตามประเมินตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ชุดประเมิน
การจดจ่อใส่ใจ จ�ำนวน 1 ข้อ ชุดแบบประเมินการควบคุมอารมณ์ จ�ำนวน 1 ข้อ และแบบประเมินทักษะการติดตาม
ติดตามประเมินตนเอง จ�ำนวน 1 ข้อ (5) น�ำแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญจำ� นวน 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา พิจารณาความเหมาะสมและองค์ประกอบของชุดกิจกรรม
ว่ามีความครอบคลุมกับเนือ้ หา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้คะแนนค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาอยูใ่ นระดับ 0.67 – 1.00 ซึง่ ถือว่า
น�ำไปใช้ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะโดยควรใส่ภาพเพื่อแสดงกิจกรรมให้ชัดเจน และการจัดกิจกรรม
ทีม่ กี ารควบคุมอารมณ์ควรมีสถานการณ์ทแี่ สดงอารมณ์แต่กจิ กรรมศิลปะปะติดเป็นการท�ำงานกับตนเองไม่ได้มโี อกาส
ที่แสดงอารมณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญโดยแนะน�ำให้ใช้รูปภาพและเนื้อหาที่มี
ความชัดเจนและเหมาะสมกับวัย (6) เมื่อได้รับค�ำแนะน�ำและได้ปรับปรุงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงน�ำแบบประเมิน
เชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ผลการวิจัย
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยมีทกั ษะการควบคุมตนเองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง เด็กมีทกั ษะการควบคุมตนเองมีสมาธิ จดจ่อใส่ใจในการทำ� กิจกรรม ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้ดีขึ้น และสามารถติดตามประเมินตนเองในการท�ำกิจกรรมได้ดีขึ้น
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
µ
σ
กลุ่มทดลอง
คะแนนเต็ม
N=22

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

9
9
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5.05
8.41

1.27
0.86
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ในการควบคุมตนเองได้มากขึ้น จากผลการทดลองเด็กมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการควบคุมตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านการจดจ่อใส่ใจ ด้านควบคุมอารมณ์ ด้านการติดตามประเมินตนเองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท�ำแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะ
การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
การทดลอง

คะแนนเต็ม

µ

σ

ชุดแบบประเมินการจดจ่อใส่ใจ
กิจกรรมการร้อยลูกปัดตามแบบรูป จ�ำนวน 5 ชุด

ก่อนการทดลอง

3

1.68

0.48

หลังการทดลอง

3

2.82

0.39

ชุดแบบประเมินการควบคุมอารมณ์
กิจกรรมปะติดสร้างสรรค์ตามแบบ (ฉีกปะ)

ก่อนการทดลอง

3

1.73

0.45

หลังการทดลอง

3

2.82

0.39

ชุดแบบประเมินการติดตามประเมินตนเอง
กิจกรรมงานประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอจากหลอดดูด

ก่อนการทดลอง

3

1.64

0.49

หลังการทดลอง

3

2.77

0.53

รายการ

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการทดลองเด็กมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองทักษะด้านการติดตามประเมินตนเอง
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดเท่ากับ 1.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ทักษะด้านการควบคุมตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
1.73 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 คะแนน หลังการทดลองเด็กทักษะด้านการติดตามประเมินตนเองมีคะแนนเฉลีย่
ต�่ำสุดเท่ากับ 2.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และทักษะด้านการจดจ่อใส่ใจและการควบคุมอารมณ์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 2.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 เมื่อน�ำคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ
เห็นได้ว่า เด็กมีพัฒนาการทักษะการควบคุมตนเองเพิ่มขึ้นหลังได้รับการทดลองทุกด้าน
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยมีทกั ษะการควบคุมตนเองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กมีทักษะการควบคุมตนเอง มีสมาธิ จดจ่อใส่ใจ
ในการท�ำกิจกรรม ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น และสามารถติดตามประเมินตนเองในการท�ำกิจกรรมได้ดีขึ้น
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อทักษะ
การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย โดยผลการวิจยั พบว่าจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มกี ารทดลองการใช้กจิ กรรมประกอบอาหาร
ประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ของกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 22 คน
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ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริมทักษะการควบคุม
ตนเองของเด็กปฐมวัยมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ช่วย
ส่งเสริมให้เด็กมีทกั ษะในการควบคุมตนเองได้มากขึน้ จากผลการทดลองเด็กมีทกั ษะการควบคุมตนเอง ด้านการจดจ่อ
ใส่ใจ ด้านควบคุมอารมณ์ ด้านการติดตามประเมินตนเอง มีค่าคะแนนค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อาจเนื่องมาจาก
1. การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยได้รับการออกแบบให้มีลักษณะการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม
เด็กได้แสดงความคิดเห็นวางแผนร่วมกันในการออกแบบ วางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์ วางแผนการลงมือทำ� ขนมร่วมกัน
ในขณะที่เด็กท�ำงานกลุ่มเด็กได้จดจ่อกับงานที่ท�ำ ได้จดจ่อชิ้นงานที่ท�ำ เช่น การเลือกวัตถุดิบที่จะใช้ในการท�ำขนม
แต่ละชนิด การปั้นแป้ง การบี้ การนวด การทาสี การผสมสี การนวดแป้ง สอดคล้องกับ Jossey [5] ที่กล่าวว่า การที่เด็ก
ได้ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กได้ร่วมกันวางแผนในการท�ำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันช่วยกันเสนอ
ความคิดเห็น ว่าจะทำ� อย่างไรในแต่ละขัน้ ตอน ในขัน้ เตรียมก่อนการท�ำขนม ขัน้ การลงมือท�ำขนมซึง่ เด็กจะได้ฝกึ ทักษะ
การคิด การพูดสือ่ สาร การวางแผนร่วมกันเพือ่ เป็นการเปลีย่ นแปลงหรือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นกลุม่ และ
ร่วมสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างตัวเด็กเองในสร้างข้อตกลงร่วมกัน มีการพูดชักจูงชวนเพือ่ นท�ำงานเพือ่ ให้เสร็จได้ทนั
ในเวลาก�ำหนดกระตุ้นเพื่อนให้สนใจ จดจ่อกับการท�ำกิจกรรม ไม่เล่นในขณะท�ำกิจกรรมท�ำงานจนส�ำเร็จ และการท�ำ
กิจกรรมเป็นกลุม่ ท�ำให้เด็กเด็กสังเกตว่าในขณะทีเ่ พือ่ นในกลุม่ กำ� ลังทำ� กิจกรรมทำ� ให้เด็กรูส้ กึ เกิดแรงจูงใจเกิดสิง่ เร้าว่า
“ถ้าเธอท�ำเสร็จได้ ฉันก็ต้องท�ำให้เสร็จเหมือนกัน”
2. เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการให้ความรู้กับเด็กโดยที่เด็กไม่รู้ตัวผ่านการลงมือท�ำจากสื่อ วัสดุของจริง โดย
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต หยิบ จับ ฟัง ชิมรสชาติ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท�ำให้ส�ำเร็จ ท�ำงานเป็นกลุ่มกับผู้อื่น
เด็กเกิดความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ จดจ่อกับสิง่ ทีท่ ำ� มากขึน้ กิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยมีขนั้ ตอนการทำ� ขนมไทย
ตัง้ แต่ขนั้ กระตุน้ ความสนใจ ขัน้ เตรียมอุปกรณ์วตั ถุดบิ ขัน้ ปรุง และขัน้ สรุป ซึง่ แต่ละขัน้ เมือ่ เด็ก ๆ เกิดความสงสัย เด็ก ๆ
จะมีความตั้งใจ มีสมาธิ จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ก�ำลังเรียนรู้ผ่านสื่อเด็กได้ลงมือสืบค้น ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง การที่เด็กได้
ลงมือสืบค้นด้วยตนเอง หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ในการวางแผนว่าจะต้องท�ำอย่างไรเพื่อให้
ได้ข้อมูล เด็กมุ่งมั่นที่จะหาค�ำตอบด้วยวิธีการอื่นหลากหลายวิธี โดยการถามครู พ่อแม่ พ่อครัวแม่ครัว การค้นหาข้อมูล
จากทางอินเทอร์เน็ตให้เด็กได้ค้นพบความจริงด้วยตนเอง มีการลงมือท�ำและสรุปผลด้วยตนเอง รวมทั้งครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน และสร้างบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ [2]
3. เด็กได้ลงมือปฏิบัติซ�้ำ ๆ ในแต่ละกิจกรรมเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนซ�้ำ ๆ กับวัตถุ
ของจริง ท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ เกิดความเข้าใจด้วยตนเอง และเด็กจะเก็บข้อมูล ประสบการณ์
จากการได้ลงมือในครั้งนี้น�ำไปสู่การปฏิบัติในครั้งต่อ ๆ ไป สอดคล้องกับ Piaget ที่ว่า การสอนควรทบทวนความรู้
เดิม หรือท�ำอะไรซ�้ำ ๆ แล้วค่อยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ เพื่อให้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมจนเกิดความเคยชิน และเด็กเรียนรู้
ผ่านการสัมผัส ชิมรส ฟัง สังเกตท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
4. การลงมือท�ำขนมไทยซึ่งลักษณะของกิจกรรมขนมไทยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการลงมือปฏิบัติ เด็กจะ
ต้องใช้ระยะเวลาในการท�ำอย่างค่อย ๆ ท�ำ ลงมือท�ำอย่างตั้งใจ มีความมุ่งมั่น จดจ่อกับการท�ำขนม อดทนในการปั้น บี้
ประดิษฐ์ ต้ม ดังนั้นการท�ำกิจกรรมที่เป็นลักษณะขนมไทย ต้องใช้ระยะเวลาในการท�ำนานเพราะขนมไทยเป็นขนมที่
มีขั้นตอนในการท�ำและเอกลักษณ์ของการท�ำขนมแต่ละขั้นตอนมีความละเอียด ท�ำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการปั้นแป้ง
นวดแป้ง กวนถั่วเหลือง กวนใส้ขนม ประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานในการท�ำเด็กลงมือท�ำอย่างตั้งใจ มุ่งมั่น จดจ่อกับสิ่งที่
กำ� ลังทำ� ควบคุมอารมณ์ของตนเองในแต่ละสถานการณ์ให้รจู้ กั การรอคอย จัดการกับอารมณ์ของตนเองไม่ให้เล่น หรือ
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พูดคุยแสดงอารมณ์หงุดหงิดเมื่อต้องรอคอยนาน ๆ หรือแสดงอารมณ์โกรธเมื่อไม่ชอบหรือไม่พอใจ การลงมือปฏิบัติ
ค่อนข้างนาน และเด็กได้ชมิ รสชาติของขนมตนเองบอกได้วา่ ขนมทีท่ ำ� มีรสชาติ มีลกั ษณะเป็นอย่างไรต้องการปรับปรุง
แก้ไขอะไรในขนมของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) คือ ความส�ำเร็จใน
ชีวติ การทีเ่ ด็กได้เรียนรูห้ รือทำ� งานทำ� ให้เด็กพัฒนาความสามารถทางสติปญ
ั ญา ช่วยให้เด็กควบคุมตนเอง มีความมุง่ มัน่
ตั้งใจ จดจ่อ และในด้านของอารมณ์ ความคิดและการกระท�ำไม่ให้หุนหันพันแล่น คิดไตร่ตรองก่อนท�ำเพื่อน�ำไป
สู่เป้าหมาย [6-7]
ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อการส่งเสริมทักษะ
การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย สามารถใช้เป็นแนวทางสำ� หรับครู ผูท้ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กปฐมวัย หรือผูท้ สี่ นใจ
ในการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง ในด้านจดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ และติดตามประเมินตนเองให้กบั เด็กปฐมวัย
โดยผูท้ จี่ ะใช้วธิ หี รือกระบวนการในแบบนีจ้ ะต้องจัดกิจกรรมเน้นในเรือ่ งของการควบคุมตนเอง ความมุง่ มัน่ จดจ่อใส่ใจ
กับสิ่งที่ท�ำ การท�ำงานเป็นกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้
สังเกต ส�ำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นหาค�ำตอบตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และกล้าคิด กล้าแสดงออกน�ำเสนอผลงานติดตาม
และประเมินตนเอง แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย และเด็กจะเกิดทักษะในการควบคุมตนเองนั้นจะต้องผ่าน
การปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้
1. ในการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ควรมีจำ� นวนเพียงพอกับผูเ้ รียน เนือ่ งจาก
เด็กให้ความสนใจกับสิง่ ของแปลกใหม่ทไี่ ม่ซำ�้ กับของเดิม และครูควรให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการเรียนรูข้ องเด็กโดย
ขอความร่วมมือให้ผปู้ กครองช่วยนำ� เอาวัสดุอปุ กรณ์วตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทำ� ขนมแต่ละสัปดาห์มาร่วมทำ� กิจกรรมเพือ่ เป็น
แรงจูงใจในการคิดออกแบบกิจกรรมและเป็นการฝึกการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านและโรงเรียน
2. ในการจัดกิจกรรมหากในชัน้ เรียนมีจำ� นวนเด็กมาก ครูอาจต้องวางแผนในเรือ่ งของวิธกี ารจัดการในชัน้ เรียน
โดยการหมุนเวียนโดยการจัดกิจกรรมแบบหมุนเวียนเพื่อให้การดูแลทั่วถึง สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยทีม่ ตี อ่ ทักษะ หรือความสามารถด้านอืน่ ๆ
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการกลุ่มศึกษา ทักษะ EF ด้านอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยและการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบอื่น เช่น การจัดกิจกรรมร้อยลูกปัด หรือ ร้อยพวงมาลัย เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทอื่น ๆ อย่างเช่น อาหารท้องถิ่น อาหารประจ�ำชาติ
ที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย
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