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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย1)เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น

อาหารของครูปฐมวยัโรงเรียนเทศบาลสังกดัเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ 2)ศึกษาความคิดเห็นของ
ต่อการใชชุ้ดกิจกรรม แผนการจดัประสบการณ์ แบบโครงงาน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหาร ของครูปฐมวยัโรงเรียนเทศบาลสังกัดเมือง
เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นครูปฐมวยัโรงเรียนเทศบาลสังกัดเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)  โดยคดัเลือกจากโรงเรียนเทศบาลสังกดัเมืองเพชรบุรี  4 โรงเรียน จ านวน  20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารจ านวน 42 ชุดและแบบประเมิน
ความพึงพอใจของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหาร 

ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหาร 
พบวา่ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดัประสบการณ์แบบโครงงานของครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ก่อนการจดัประสบการณ์  แบบโครงงาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.85 (คิดเป็นร้อยละ 68.50)  และหลงัจากการจดัประสบการณ์ แบบโครงงาน แลว้มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.20 (คิดเป็นร้อยละ
92.00) ซ่ึงพบวา่ครูปฐมวยัส่วนใหญ่มีพฒันาการเก่ียวกบั ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน และ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยัของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหาร ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์
แบบโครงงานเพ่ือสร้างเคร่ืองมือในการประเมิน ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.34) เม่ือพิจารณาในรายประเด็น พบว่า ครูปฐมวยัท่ีเขา้ร่วมอบรม
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา มีความพึงพอใจมากในเร่ืองดา้นผูส้อน ดา้นเน้ือหา  ดา้นผูเ้รียน 
ดา้นส่ือและส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และดา้นประเมินผลการเรียนอยูร่ะดบัมากเท่ากนั 
 

ค าส าคัญ: การจดัประสบการณ์แบบโครงงาน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหาร  ครูปฐมวยั 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop learning activity packages by organizing experiences in the local wisdom 

food project model of preschool teachers, schools under the jurisdiction of Phetchaburi Phetchaburi province to be effective according to 
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the criteria 80/80 and 2) to study the opinions of the use of activity sets experience plan for local wisdom food of preschool teachers. 
Phetchaburi municipal schools Phetchaburi province population used in research a preschool teacher, a public school under the 
Phetchaburi city Phetchaburi Province select purposive sampling by selecting from 20 schools in the Phetchaburi municipality school, 20 
schools in the area. learning activity set by organizing project-based experiences 42 local wisdom on food and the evaluation form for 
early childhood teachers in using learning activity packages by organizing project-based experiences local wisdom in food 

The research found that the efficiency of the learning activity set by organizing project-based experiences local wisdom on food 
found that knowledge and understanding about organizing project-based experiences of early childhood teachers prior to organizing the 
project experience, the average value was 6.85 (equivalent to 68.50 percent) and after organizing the project experience, the average score 
was 9.20 (equivalent to 92.00 percent). with Learning activity set by organizing experience projects in local wisdom effective in 
accordance with the standard criteria and results of evaluating the satisfac tion of early childhood teachers of early childhood teachers in 
using the learning activity package by organizing the project experience, local wisdom on food Satisfaction with use learning activity sets 
by organizing project-based experiences to create tools for evaluation at a high level (average = 4.34). When considered in each issue, it 
was found that early childhood teachers who attended the training were most satisfied with the activity aspect. teaching and learning were 
second most satisfied with the subject of instructors in the media and learning support. And the evaluation of grades is at the same level  
 

Keywords: project experience management, pocal wisdom on food, early childhood teachers 
 

บทน า 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 [1]  เป็นหลกัสูตรส าหรับ สถานศึกษาสถานพฒันาเด็กปฐมวยัและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานตาม
จุดหมายหลกัสูตรก าหนดเป้าหมายในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็น
คนดีมีวินัย ส านึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหมี้การพฒันาการศึกษาปฐมวยัอยา่งจริงจงั การจดัประสบการณ์ ส าหรับเด็กอาย ุ3-6 ปี เป็นการจดั
กิจกรรมในลกัษณะการบูรณาการผา่นการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอยา่งหลากหลาย เกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรม 
จริยธรรมรวมทั้ งเกิดการพฒันาทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการจัด
ประสบการณ์ แนวทางการจดัประสบการณ์ และการจดักิจกรรมประจ าวนั  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไม่ใช่รูปแบบการสอนใหม่ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวยั พบว่า 

นานาชาติโดยเฉพาะในยโุรปและอเมริกาไดส่้งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี21แต่อาจมีการเรียกช่ือ

และการแบ่งขั้นตอนหรือรายละเอียดในกระบวนการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การสอนแบบโครงการ (Project approach) 

หรือ การท าโครงงาน (Project work) หรือ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based learning (PBL) [2]   ส าหรับในประเทศ

ไทยไดมี้ผูท่ี้สนใจน ารูปแบบการจดัเรียนรู้น้ีมาใชใ้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้กบัเด็กในระดบัปฐมวยัมาเป็นระยะเวลาหน่ึง

และเม่ือมีการประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงไดมี้การจดัประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบน้ี

แพร่หลายมากยิ่งข้ึน หลกัการส าคญัท่ีมีร่วมกนัคือโครงงาน (Project) [3]  เป็นการศึกษาหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึงในระยะยาวท่ีผูเ้รียน

ทั้งหอ้งหรือในกลุ่มยอ่ยเลือกมาศึกษาและช่วยกนัวางแผนและท าการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลายอาจใชเ้วลา

หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ท าใหเ้กิดการทุ่มเทศึกษาท าใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจหัวขอ้นั้นอยา่งลึกซ้ึงและไดรั้บความรู้ท่ีพวกเขาสามารถ

น าไปใชใ้นอนาคต  โครงงานตอ้งท าให้เด็กไดใ้ชค้วามพยายามคน้ควา้วิจยัดว้ยตวัเอง [4]โดยครูและเด็กจะร่วมกนัออกแบบ

กระบวนการท าโครงงานไปพร้อมกนัเด็กจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการพฒันาและคิดรูปแบบหรือกระบวนการของโครงงานเพื่อท า
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ใหโ้ครงงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวค้รูและเด็กจะช่วยกนัพิจารณาวา่ตอ้งตอบค าถามอะไรบา้งท าการทดลองอะไรและตอ้งท าอะไร

นอกเหนือจากน้ีหรือไม่และเด็กจะบนัทึกกระบวนการทั้งหมดอยา่งไร โครงงานสามารถท าไดห้ลายรูปแบบและใชกิ้จกรรมต่าง ๆ 

ท่ีหลากหลาย เช่น การพดูคุย การคน้ควา้ การทดลองการสัมภาษณ์หรือทศันศึกษาเป็นตน้อีกทั้งโครงงานจะเป็นตวักระตุน้ให้เด็ก

เกิดการเรียนรู้จากการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้เด็กช่วยกนัคิด ช่วยกนัท าการทดลองหรือรวบรวมขอ้มูล ช่วยกนับนัทึกและสรุปผล 

เด็กสามารถเรียนรู้ความรู้หรือแนวคิดใหม่ไดใ้นหลายสาขาตามความสนใจโดยไม่ไดแ้ยกสาขาวิชา การท าโครงงานจึงควรน า

หลายๆวชิามาประยกุตห์รือบูรณาการเขา้ดว้ยกนัและครูสามารถสอดแทรกความรู้หรือทกัษะดา้นต่าง ๆ เพ่ิมเติมในโครงงานให้แก่

เด็กไปพร้อมกนัดว้ย เช่น การพฒันาดา้นสติปัญญา การเขา้สงัคม และการพฒันาดา้นร่างกายตามวยั [5]   
การบูรณาการเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองอาหาร ในการจดัประสบการณ์ เพชรบุรี เป็นแหล่งท่ีข้ึนช่ือเร่ืองของ ขนมเมือง

เพชร เป็นค าท่ีใชเ้รียกขนมท่ีมีช่ือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรีซ่ึงมีหลายชนิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัขนมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของเพชรบุรีคือขนมท่ีท ามาจากตาลโตนดขนมท่ีท าจากตาลโตนดน้ี มีกล่าวถึงในบทสวดสุบินของเก่า ท่ีว่า ขนม
เพชรบุรี ใหญ่ส้ินดีทั้งหวานมนั ผูดี้เมืองเพชรนั้น เขายกย่องเป็นของดี โตนดเตา้และจาวตาล เป็นเคร่ืองหวานเพชรบุรี กินกบั
น ้ าตาลย ีของมากมีมาช่วยกินและยงัมีขนมหวานอีกมากมายเช่นขนมตาล ตงัเมคือขนมท่ีท าจากน ้ าตาลสดน ามาเค่ียวขนมข้ีหนูขา้ว
เกรียบงา และขนมหมอ้แกง [6]   ยงัมีอีกหลายชนิดซ่ึงขนมบางชนิดไดเ้ล่ือนหายไปอาจเน่ืองจากวิธีการ ขั้นตอนการท าท่ีมีความ
ยุง่ยาก สลบัซ ้ าซอ้น หรือมีความประณีตในการปฎิบติัมาก จึงท าใหช่ื้อขนมเหล่านั้นไดห้ายไป  

ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดส้นใจ สร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นอาหารของครูปฐมวยัโรงเรียนเทศบาลสงักดัเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีเพื่อเป็นการสร้างองคค์วามรู้และการบูรณาการการ
จดัการเรียนการสอน เป็นการสร้างความตระหนกัรู้ให้กบัครูปฐมวยัในโรงเรียนเทศบาลสังกดัเมืองเพชรบุรี และเพื่อเป็นการสืบ
ทอด ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีใหก้บัเด็กปฐมวยัต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1.เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารของครูปฐมวยั

โรงเรียนเทศบาลสงักดัเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวยัโรงเรียนสังกดัเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ต่อการใชชุ้ดกิจกรรม แผนการจดั

ประสบการณ์ แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหาร  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวยัโรงเรียนเทศบาลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรีโดยคดัเลือกจาก

โรงเรียนเทศบาลสังกดัเมืองเพชรบุรี  4 โรงเรียน เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  เป็นการวิจยัเฉพาะการพฒันา ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านอาหารของครูปฐมวยัโรงเรียนสังกัดเมือง
เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน  20 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหารจ านวน 42 ชุด ระยะเวลา              

14  สปัดาห์ๆ ละ  3  วนั คือ วนัองัคาร  วนัพธุ  วนัพฤหสับดี  คร้ังละ  40 นาที  
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87
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แบบประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหาร 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
    การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกาวจิยั มีขั้นตอนดงัน้ี 
เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการทดลอง   
   3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหาร 
         3.1.1 ศึกษาคน้ควา้การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น

อาหารจากเอกสาร งานวิจยั และหนงัสือ คู่มือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างชุด
กิจกรรม 

     3.1.2.ศึกษาคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 เพ่ือศึกษาตวัช้ีวดั และมาตรฐานท่ีสอดคลอ้ง เพ่ือ
น ามาใชใ้นการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารซ่ึงท าให้ได้
แนวทางในการจดัสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีส าคญัและกิจกรรม หน่วยการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้ง    

     3.1.3 การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในขั้นตอน การ
พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การก าหนดการจดักิจกรรม แบ่งขั้นตอน
ออกเป็น 6 ขั้นดงัน้ี 1) ขั้นใหค้วามรู้พ้ืนฐาน 2) ขั้นกระตุน้ความสนใจ 3) ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ 4) ขั้นแสวงหาความรู้ 5) ขั้นสรุปส่ิงท่ี
เรียนรู้ และ 6) ขั้นน าเสนอผลงาน    

    3.1.4 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหาร ใชก้ารหาการ
แจกแจงความถ่ี และร้อยละ ก าหนดเกณฑด์งัน้ี   

- คะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 50  หมายถึง มีทกัษะในการสร้างแบบประเมินระดบัต ่ามาก 
- คะแนนร้อยละ 50 – 59    หมายถึง มีทกัษะในการสร้างแบบประเมินระดบัต ่า 
- คะแนนร้อยละ 60 – 69    หมายถึง มีทกัษะในการสร้างแบบประเมินระดบัปานกลาง 
- คะแนนร้อยละ 70 – 79    หมายถึง มีทกัษะในการสร้างแบบประเมินระดบัสูง 
- คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีทกัษะในการสร้างแบบประเมินระดบัสูงมาก เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน 

 3.1.5 น าขอ้บกพร่องท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ขและน าไปทดลองใชก้บัครูปฐมวยัโรงเรียนเทศบาลสังกดั
เมืองเพชรบุรี 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3.2  แบบประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน      
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหารมีดงัน้ี 

        3.2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยั โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 
และคู่มือต่างๆ 

     3.2.2 ก าหนด กรอบและจุดประสงคเ์พ่ือให้สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม โดยเป็นล าดบัขั้นตอนในการใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหาร 

     3.2.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบ
โครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหาร จ านวน 20 ขอ้แบ่งออกเป็น 6 ดา้นคือดา้นผูส้อนดา้นเน้ือหาดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน
ดา้นส่ือและส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ดา้นประเมินผลการเรียน ดา้นผูเ้รียน 
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       3.2.4 หาค่าความเท่ียงตรงแบบประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าชุด
กิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปล
ความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทางสถิติ คือสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ีและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวจัิย 
 การวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารของครู
ปฐมวยัโรงเรียนสงักดัเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 1 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับ การจดัประสบการณ์แบบโครงงานของครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ก่อนและหลงัการจัด
ประสบการณ์ แบบโครงงาน  

กลุ่มตวัอย่าง  N 
ก่อนการจดัประสบการณ์

แบบโครงงาน  
(ร้อยละ) 

หลงัการจดัการจดัประสบการณ์แบบ
โครงงาน  
(ร้อยละ) 

ครูปฐมวยั 20 68..50 92.00 
 

จากตารางท่ี 1 การพฒันาความรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
อาหารพบวา่ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดัประสบการณ์แบบโครงงานของครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ก่อนการจดัประสบการณ์ 
แบบโครงงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.85  (คิดเป็นร้อยละ 68.50)  และหลงัจากการ การจดัประสบการณ์ แบบโครงงาน แลว้มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 9.20  (คิดเป็นร้อยละ92.00)  ซ่ึงพบวา่ครูปฐมวยัส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ
จดัประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากข้ึน 

2. ผลการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของครูปฐมวยั หลงัจากทดลอง
ใชชุ้ดกิจกรรมในระยะท่ี 1 เม่ือให้ ประเมินประสิทธิภาพของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์
แบบโครงงาน ครูมีทกัษะมีระดบัต ่า-ต ่ามาก อยู่ระหว่างร้อยละ 25.00- 20.00 โดยมีทกัษะสูงมากเพียงร้อยละ 5.00 เท่านั้น เม่ือมี
ประชุมปฏิบติัการ วางแผน ปรับรูปแบบ และเขา้ใจถึงการใชชุ้ดกิจกรรม พร้อมให้ค าแนะน า เสนอแนะ แลกเปล่ียนเรียนรู้และมี
การใชชุ้ดกิจกรรมระยะท่ี 2 เพ่ือเติมเต็มอยา่งต่อเน่ือง   ครูมีการพฒันาทกัษะเพ่ิมข้ึน  และระยะท่ี 3 ไม่ปรากฏครูผูส้อนท่ีมีทกัษะ
ในระดบัต ่ามาก ต ่าและปานกลางเลย ครูปฐมวยั ส่วนใหญ่มีทกัษะในระดบัสูงมากถึงร้อยละ 90.00  
ตารางที ่2  ความพึงพอใจของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหาร มีดงันี ้

รายการประเมนิ  ̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
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1.ดา้นผูส้อน 4.45 1.15 มาก 
2.ดา้นเน้ือหา 4.35 1.10 มาก 
3.ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 4.90 1.20 มากท่ีสุด 
4.ดา้นส่ือละส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน 4.10 1.03 มาก 
5.ดา้นการประเมินผลการเรียน 4.00 1.01 มาก 
6.ดา้นผูเ้รียน 4.25 1.06 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.34 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยัของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัด
ประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหาร ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์
แบบโครงงาน เพ่ือสร้างเคร่ืองมือในการประเมิน ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.34) เม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบวา่ครูปฐมวยัท่ีเขา้
ร่วมอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉล่ีย = 4.90/ 1.20รองลงมามีความพึงพอใจมากใน
เร่ืองดา้นผูส้อนค่าเฉล่ีย = 4.45/1.15 ดา้นเน้ือหา ค่าเฉล่ีย = 4.35/1.10  ดา้นผูเ้รียนค่าเฉล่ีย = 4.25/1.06 ดา้นส่ือและส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนการสอนค่าเฉล่ีย = 4.10/1.03 และดา้นประเมินผลการเรียนค่าเฉล่ีย = 4.00 /1.01อยูร่ะดบัมากเท่ากนั 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น

อาหารของครูปฐมวยัโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี มีประเด็นน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
1. ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ก่อนการจดัประสบการณ์ แบบโครงงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.85  (คิดเป็นร้อยละ 68.50) และ

หลงัจากการ การจดัประสบการณ์ แบบโครงงาน  แลว้มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.20  (คิดเป็นร้อยละ92.00) ซ่ึงพบวา่ครูปฐมวยัส่วน
ใหญ่มีพฒันาการเก่ียวกบั ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. การพฒันา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของครูปฐมวยัแบ่งการ
ทดลองเป็น 3 ระยะ 

ระยะท่ี 1 เม่ือใหค้รูปฐมวยัไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ของครูปฐมวยัมีทกัษะใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีระดบัต ่า-ต ่ามาก อยูร่ะหวา่งร้อยละ 25.00- 20.00 โดยมีทกัษะสูงมากเพียงร้อยละ 5.00 
เท่านั้น เม่ือมีประชุมปฏิบติัการ วางแผน ปรับรูปแบบ และเขา้ใจถึงการใชชุ้ดกิจกรรม พร้อมให้ค  าแนะน า เสนอแนะ แลกเปล่ียน
เรียนรู้และมีการใชชุ้ดกิจกรรม 

ระยะท่ี 2 เพ่ือเติมเต็มอยา่งต่อเน่ือง การเขา้ใจถึง กระบวนการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ครูปฐมวยัมีการพฒันา
ทกัษะเพ่ิมข้ึน   

ระยะท่ี 3 ไม่ปรากฏครูผูส้อนท่ีมีทกัษะในระดบัต ่ามาก ต ่าและปานกลางเลย ครูปฐมวยั ส่วนใหญ่มีทกัษะในระดบัสูง
มากถึงร้อยละ 90.00   
 จะเห็นว่าครูปฐมวยัมีความรู้ความเขา้ใจในไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน มีลกัษณะท่ีจะ
แตกต่างจากการจดัประสบการณ์แบบเดิมเช่น กระบวนการ  การสอน จะแบ่งออกเป็นขั้นตอน แนวคิด ของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ 
[7]  ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี(1).ขั้นให้ความรู้
พ้ืนฐาน ครูใหค้วามรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ เน่ืองจากการท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชดัเจนและ
รัดกลุม ดงันั้นนกัเรียนจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัโครงงานไวเ้ป็นพ้ืนฐาน เพื่อใชใ้นการปฏิบติัขณะท างาน
โครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้(2). ขั้นกระตุน้ความสนใจ  ครูเตรียมกิจกรรมท่ีจะกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน โดยตอ้งคิด
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หรือเตรียมกิจกรรมท่ีดึงดูดให้นกัเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกนั โดยกิจกรรมนั้น
อาจเป็นกิจกรรมท่ีครูก าหนดข้ึน หรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนมีความสนใจตอ้งการจะท าอยู่แลว้ ทั้งน้ีในการกระตุน้ของครู
จะตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเสนอจากกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยูห่รือ
เป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง(3). ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ  ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มกนัแสวงหาความรู้ ใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนกัเรียนเป็นผูร่้วมกนัวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ 
แบ่งหนา้ท่ีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั หลงัจากท่ีไดท้ราบหัวขอ้ส่ิงท่ีตนเองตอ้งเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆเรียบร้อยแลว้(4).ขั้น
แสวงหาความรู้  ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบติัส าหรับนักเรียนในการท ากิจกรรม ดงัน้ีนกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม
โครงงาน ตามหัวขอ้ท่ีกลุ่มสนใจนกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามขอ้ตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรม โดยขอ
ค าปรึกษาจากครูเป็นระยะเม่ือมีขอ้สงสยัหรือปัญหาเกิดข้ึนนกัเรียนร่วมกนัเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานท่ีตนปฏิบติั(5). 
ขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้  ครูใหน้กัเรียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรมโดยครูใชค้  าถามถามนกัเรียนน าไปสู่การสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้และ 
(6). ขั้นน าเสนอผลงาน  ครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจดัเวลาให้นกัเรียนไดเ้สนอส่ิงท่ีตนเอง
ไดเ้รียนรู้ และบทบาทของครูผูส้อนก็ส าคญั คือ ครูจะตอ้งแสดงบทบาทต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ข้ึน คือครูจะตอ้งเป็นผูส้งัเกต โดยสงัเกตการท างานของนกัเรียนและการเล่นของนกัเรียน ครูตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจใน
การเรียนรู้ โดยใชค้  าถามปลายเปิดกระตุน้การเรียนรู้แทนการบอกกล่าว ครูตอ้งศึกษาและรู้จกัขอ้มูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ
แสดงบทบาทใหเ้หมาะสมในการท าใหเ้กิด Active Learning กบันกัเรียนเป็นรายคน ซ่ึงบทบาทหรือส่ิงเหล่าน้ีท่ีครูแสดงออก มีผล
ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. ความพึงพอใจของครูปฐมวยัในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ดา้นอาหารจากการท าแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน 
เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมิน ในระดบัมาก ในการจดัท าแบบประเมินน้ีผูว้จิยัแบ่งเป็น  6  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรม
การเรียนการสอน ดา้นส่ือละส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผลการเรียน และดา้นผูเ้รียน เม่ือพิจารณาในราย
ประเด็นพบว่าครูปฐมวยัมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมามีความพึงพอใจมากในเร่ือง
ดา้นผูส้อน ดา้นเน้ือหา  ดา้นผูเ้รียน ดา้นส่ือและส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และดา้นประเมินผลการเรียนอยูร่ะดบัมากเท่ากนั
ประเมินระดบัปฐมวยัควรเป็นการประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการหลากหลายเหมาะกบัเด็ก และนอกจากนั้นตอ้งประเมินอยา่ง
เป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใชเ้คร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัเพ่ือสร้าง
เคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดการจดัการศึกษาปฐมวยั แนวการประเมินการจดัการ
เรียนรู้ของปฐมวยั ซ่ึงท าให้หลกัสูตรอบรมสอดคลอ้งกับ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 [1]  ท่ีมุ่งเน้นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ และ
สติปัญญาจะมีความสัมพนัธ์และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบั  และเป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560ท่ี
กล่าววา่การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัอาย ุ3-5 ปี จะไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูปของกิจกรรมบูรณาการ ผ่านการเล่น 
เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ ทกัษะคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา ซ่ึงหลกัสูตรไดมุ่้งเนน้การจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารท าใหค้รูปฐมวยั

สามารถใชก้ารจดัการเรียนการสอน ควรมีการติดตามผลเพื่อเป็นประโยชน์และปฏิบติัจริง 
2. การศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวยัของต่อการใชชุ้ดกิจกรรม แผนการจดัประสบการณ์ แบบโครงงาน ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ดา้นอาหาร นั้นเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พฒันาต่อยอด ความเห็นระหวา่งกนัและการน าไปใชข้องครูปฐมวยั 
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