
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

56 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 56-63 (2019)  Vol.9 No.1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านอาหารของครูปฐมวัยเทศบาลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Development of Learning Activity Sets by Organizing Project-Based 
Experiences Local Knowledge Food Aspect of the Primary School 

Teachers in the Municipality of Phetchaburi in Phetchaburi Province

ดวงพร สุขธิติพัฒน์ *
Duangpron Sukthtiput *

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Divition of Early Childhood, Faculty of Education , Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi 76000

*To whom correspondence should be addressed. E-mail: aj.yooie30@gmail.com

Received: 2 October 2018, Revised: 29 November 2018, Accepted: 28 December 2018

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อ 1) พัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน

ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำรของครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีให้มีประสิทธิภำพ 

ตำมเกณฑ์ 80/80 และ 2) ศกึษำควำมคดิเหน็ของต่อกำรใช้ชดุกจิกรรม แผนกำรจดัประสบกำรณ์ แบบโครงงำน ภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ด้ำนอำหำร ของครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย เป็น

ครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือก

จำกโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี 4 โรงเรียน จสำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรม

กำรเรียนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนอำหำรจสำนวน 42 ชดุและแบบประเมนิควำมพงึ

พอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนอำหำร

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ประสิทธิภำพของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น ด้ำนอำหำร พบว่ำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

ก่อนกำรจดัประสบกำรณ์ แบบโครงงำน มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 6.85 (คดิเป็นร้อยละ 68.50) และหลงัจำกกำรจดัประสบกำรณ์ 

แบบโครงงำน แล้วมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 9.20 (คิดเป็นร้อยละ 92.00) ซึ่งพบว่ำ ครูปฐมวัยส่วนใหญ่มีพัฒนำกำร 

เกี่ยวกับ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่น มีประสิทธิภำพเป็นไป 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยของครูปฐมวัยในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนเพื่อสร้ำงเครื่องมือในกำรประเมิน ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย= 4.34) เมื่อพิจำรณำ

ในรำยประเด็น พบว่ำ ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

รองลงมำ มีควำมพึงพอใจมำกในเรื่องด้ำนผู้สอน ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนผู้เรียน ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

และด้ำนประเมินผลกำรเรียนอยู่ระดับมำกเท่ำกัน
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ค�าส�าคัญ : กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร ครูปฐมวัย

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 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 satisfaction 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 satis fied 

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

 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 [1] เป็นหลักสูตรสสำหรับ สถำนศึกษำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนสำไปใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ได้มำตรฐำนตำมจดุหมำยหลกัสตูรกสำหนดเป้ำหมำยในกำรพฒันำเดก็ปฐมวยัให้มพีฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ 

สังคม และสติปัญญำ เป็นคนดีมีวินัย สสำนึกควำมเป็นไทย และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวชุมชนสังคมและ

ประเทศชำตใินอนำคต กระทรวงศกึษำธกิำรมนีโยบำยให้มกีำรพฒันำกำรศกึษำปฐมวยัอย่ำงจรงิจงั กำรจดัประสบกำรณ์ 

สสำหรบัเดก็อำย ุ3-6 ปี เป็นกำรจดักจิกรรมในลกัษณะกำรบรูณำกำรผ่ำนกำรเล่น กำรลงมอืกระทสำจำกประสบกำรณ์ตรง

อย่ำงหลำกหลำย เกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญำ ไม่จัดเป็นรำยวิชำ โดยมีหลักกำรจัดประสบกำรณ์ แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรจัดกิจกรรมประจสำ

วัน
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 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนไม่ใช่รูปแบบกำรสอนใหม่ในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  

พบว่ำ นำนำชำติโดยเฉพำะในยุโรปและอเมริกำได้ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 

แต่อำจมกีำรเรยีกชือ่และกำรแบ่งขัน้ตอนหรอืรำยละเอยีดในกระบวนกำรดสำเนนิกำรทีแ่ตกต่ำงกนัไป เช่น กำรสอนแบบ

โครงกำร (Project approach) หรือ กำรทสำโครงงำน (Project work) หรือ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน (Project-based 

learning (PBL) [2] สสำหรับในประเทศไทยได้มีผู้ที่สนใจนสำรูปแบบกำรจัดเรียนรู้นี้มำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู ้

ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยมำเป็นระยะเวลำหน่ึงและเม่ือมีกำรประกำศพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 

2542 จึงได้มกีำรจดัประสบกำรณ์เรยีนรูใ้นรปูแบบนีแ้พร่หลำยมำกยิง่ขึน้ หลกักำรสสำคญัทีม่ร่ีวมกนัคอืโครงงำน (Project) 

[3] เป็นกำรศึกษำหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงในระยะยำวท่ีผู้เรียนท้ังห้องหรือในกลุ่มย่อยเลือกมำศึกษำและช่วยกันวำงแผน

และทสำกำรสืบเสำะหำควำมรู้ด้วยกระบวนกำรท่ีหลำกหลำยอำจใช้เวลำหลำยวันหรือหลำยสัปดำห์ทสำให้เกิดกำรทุ่มเท

ศึกษำทสำให้ผู้เรียนได้เข้ำใจหัวข้อนั้นอย่ำงลึกซึ้ง และได้รับควำมรู้ที่พวกเขำสำมำรถนสำไปใช้ในอนำคต โครงงำนต้อง

ทสำให้เด็กได้ใช้ควำมพยำยำมค้นคว้ำวิจัยด้วยตัวเอง [4]โดยครูและเด็กจะร่วมกันออกแบบกระบวนกำรทสำโครงงำนไป

พร้อมกนัเดก็จะมส่ีวนร่วมโดยตรงในกำรพฒันำและคดิรปูแบบหรอืกระบวนกำรของโครงงำนเพือ่ทสำให้โครงงำนบรรลุ

เป้ำหมำยที่วำงไว้ครูและเด็กจะช่วยกันพิจำรณำว่ำต้องตอบคสำถำมอะไรบ้ำงทสำกำรทดลองอะไรและต้องทสำอะไรนอก

เหนอืจำกนีห้รอืไม่และเดก็จะบนัทกึกระบวนกำรทัง้หมดอย่ำงไร โครงงำนสำมำรถทสำได้หลำยรปูแบบและใช้กจิกรรม

ต่ำง ๆ  ที่หลำกหลำย เช่น กำรพูดคุย กำรค้นคว้ำ กำรทดลองกำรสัมภำษณ์หรือทัศนศึกษำเป็นต้นอีกทั้งโครงงำนจะเป็น

ตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรทสำงำนเป็นกลุ่ม ทสำให้เด็กช่วยกันคิด ช่วยกันทสำกำรทดลองหรือรวบรวมข้อมูล 

ช่วยกันบันทึกและสรุปผล เด็กสำมำรถเรียนรู้ควำมรู้หรือแนวคิดใหม่ได้ในหลำยสำขำตำมควำมสนใจโดยไม่ได้ 

แยกสำขำวิชำ กำรทสำโครงงำนจึงควรนสำหลำย ๆ วิชำมำประยุกต์หรือบูรณำกำรเข้ำด้วยกันและครูสำมำรถสอดแทรก

ควำมรูห้รอืทกัษะด้ำนต่ำง ๆ  เพิม่เตมิในโครงงำนให้แก่เดก็ไปพร้อมกนัด้วย เช่น กำรพฒันำด้ำนสตปัิญญำ กำรเข้ำสงัคม 

และกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยตำมวัย [5]

 กำรบูรณำกำรเรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่นเรื่องอำหำร ในกำรจัดประสบกำรณ์  เพชรบุรี เป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของ 

ขนมเมอืงเพชร เป็นคสำทีใ่ช้เรยีกขนมทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบรุซีึง่มหีลำยชนดิตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจบุนัขนมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเพชรบรุคีอื ขนมทีท่สำมำจำกตำลโตนดขนมทีท่สำจำกตำลโตนดนี ้มกีล่ำวถงึในบทสวด

สุบินของเก่ำ ที่ว่ำ ขนมเพชรบุรี ใหญ่สิ้นดีทั้งหวำนมัน ผู้ดีเมืองเพชรน้ัน เขำยกย่องเป็นของดี โตนดเต้ำและจำวตำล 

เป็นเครื่องหวำนเพชรบุรี กินกับนส้ำตำลยี ของมำกมีมำช่วยกินและยังมีขนมหวำนอีกมำกมำย เช่น ขนมตำล ตังเมคือ 

ขนมทีท่สำจำกนสำ้ตำลสดนสำมำเคีย่ว ขนมขีห้น ูข้ำวเกรยีบงำ และขนมหม้อแกง [6] ยงัมอีกีหลำยชนดิซึง่ขนมบำงชนดิได้

เลื่อนหำยไปอำจเนื่องจำกวิธีกำร ขั้นตอนกำรทสำที่มีควำมยุ่งยำก สลับซส้ำซ้อน หรือมีควำมประณีตในกำรปฏิบัติมำก จึง

ทสำให้ชื่อขนมเหล่ำนั้นได้หำยไป

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้สนใจ สร้ำงและพฒันำชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำ

ท้องถิน่ด้ำนอำหำรของครปูฐมวยัโรงเรยีนเทศบำลสงักดัเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุเีพือ่เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรูแ้ละ

กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับครูปฐมวัยในโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมือง

เพชรบุรี และเพื่อเป็นกำรสืบทอด ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำรของ

ครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80

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/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


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

59Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 56-63 (2019)  Vol.9 No.1

 2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของครูปฐมวัยโรงเรียนสังกัด เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ต่อกำรใช้ชุดกิจกรรม 

แผนกำรจัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำร

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีโดย 

คดัเลอืกจำกโรงเรยีนเทศบำลสงักดัเมอืงเพชรบรุ ี4 โรงเรยีน เลอืกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เป็นกำรวจิยัเฉพำะ 

กำรพัฒนำ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำรของครูปฐมวัย

โรงเรียนสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 20 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือหลักท่ีใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน

ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำรจสำนวน 42 ชุด ระยะเวลำ 14 สัปดำห์ ๆ ละ 3 วัน คือ วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัสบดี  

ครั้งละ 40 นำที

 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่  แบบประเมนิควำมพงึพอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรม

กำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร

 3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ ที่ใช้ในกำรวิจัย มีขั้นตอนดังนี้

 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการทดลอง

  3.1 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร

   3.1.1 ศึกษำค้นคว้ำกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน 

ภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนอำหำรจำกเอกสำร งำนวจิยั และหนงัสอื คูม่อืต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

เพื่อเป็นแนวทำงกำรสร้ำงชุดกิจกรรม

   3.1.2      ศกึษำคูม่อืหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พุทธศกัรำช 2560 เพ่ือศกึษำตวัช้ีวดั และมำตรฐำนท่ีสอดคล้อง 

เพื่อนสำมำใช้ในกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร 

ซึง่ทสำให้ได้แนวทำงในกำรจดัสำระกำรเรยีนรู ้ประสบกำรณ์ทีส่สำคญัและกจิกรรม หน่วยกำรจดัประสบกำรณ์ทีส่อดคล้อง

   3.1.3 กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ในขั้นตอน กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรกสำหนด 

กำรจดักจิกรรม แบ่งขัน้ตอนออกเป็น 6 ขัน้ดงันี ้1) ขัน้ให้ควำมรูพ้ืน้ฐำน 2) ขัน้กระตุน้ควำมสนใจ 3) ขัน้จดักลุม่ร่วมมอื 

4) ขั้นแสวงหำควำมรู้ 5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และ 6) ขั้นนสำเสนอผลงำน

   3.1.4  นสำชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนอำหำร 

ใช้กำรหำกำรแจกแจงควำมถี่ และร้อยละ กสำหนดเกณฑ์ดังนี้

    - คะแนนตส่ำกว่ำร้อยละ 50 หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับตส่ำมำ

    - คะแนนร้อยละ 50 – 59 หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับตส่ำ

    - คะแนนร้อยละ 60 – 69 หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับปำนกลำง 

    - คะแนนร้อยละ 70 – 79 หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับสูง

    - คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับสูงมำก เสนอ

ผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน

   3.1.5 นสำข้อบกพร่องทีผู่เ้ชีย่วชำญแนะนสำมำปรบัปรงุแก้ไขและนสำไปทดลองใช้กบัครปูฐมวยัโรงเรยีน

เทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี
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  กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์ 

แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำรมีดังนี้

  3.2.1 ศึกษำเอกสำรเก่ียวกับกำรสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัย โดยกำรค้นคว้ำข้อมูล

จำกเอกสำร และคู่มือต่ำง ๆ

  3.2.2 กสำหนด กรอบและจุดประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับชุดกิจกรรม โดยเป็นลสำดับขั้นตอนในกำรใช้

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร

  3.2.3 สร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำร จสำนวน 20 ข้อแบ่งออกเป็น 6 ด้ำนคือด้ำนผู้สอนด้ำนเนื้อหำ

ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนประเมินผลกำรเรียน ด้ำนผู้เรียน

  3.2.4 หำค่ำควำมเท่ียงตรงแบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

โดยนสำชุดกิจกรรมที่พัฒนำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 คน ใช้กำรหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยได้

กสำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ดังนี้

   ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

   ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย

   ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง

   ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก

   ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรทำงสถิติ คือสถิติพื้นฐำน ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ควำมถี่และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ผลการวิจัย

 กำรวิจัยกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร

ของครูปฐมวัยโรงเรียนสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

ตารางที ่1 ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั กำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำนของครผููส้อนระดบัปฐมวยั ก่อนและหลงักำร

จัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำน

กลุ่มตัวอย่าง N
ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน

(ร้อยละ)
หลังการจัดการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน

(ร้อยละ)

ครูปฐมวัย 20 68..50 92.00

 จำกตำรำงท่ี 1 กำรพฒันำควำมรู ้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ 

ด้ำนอำหำรพบว่ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ก่อนกำร

จัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.85 (คิดเป็นร้อยละ 68.50) และหลังจำกกำร กำรจัดประสบกำรณ์  

แบบโครงงำน แล้วมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 9.20 (คิดเป็นร้อยละ92.00) ซึ่งพบว่ำ ครูปฐมวัยส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกขึ้น
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 2. ผลกำร ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นของครูปฐมวัย หลัง

จำกทดลองใช้ชดุกจิกรรมในระยะที ่1 เมือ่ให้ ประเมนิประสทิธภิำพของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดย

กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ครูมีทักษะมีระดับตส่ำ-ตส่ำมำก อยู่ระหว่ำงร้อยละ 25.00-20.00 โดยมีทักษะสูงมำก

เพียงร้อยละ 5.00 เท่ำนั้น เมื่อมีประชุมปฏิบัติกำร วำงแผน ปรับรูปแบบ และเข้ำใจถึงกำรใช้ชุดกิจกรรม พร้อมให้คสำ

แนะนสำ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกำรใช้ชุดกิจกรรมระยะที่ 2 เพื่อเติมเต็มอย่ำงต่อเนื่อง ครูมีกำรพัฒนำทักษะ

เพิ่มขึ้น และระยะที่ 3 ไม่ปรำกฏครูผู้สอนที่มีทักษะในระดับตส่ำมำก ตส่ำและปำนกลำงเลย ครูปฐมวัย ส่วนใหญ่มีทักษะ

ในระดับสูงมำกถึงร้อยละ 90.00

ตารางที ่2 ควำมพงึพอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำนภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ด้ำนอำหำร มีดังนี้

รายการประเมิน X S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ด้ำนผู้สอน 4.45 1.15 มำก

2.ด้ำนเนื้อหำ 4.35 1.10 มำก

3.ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 4.90 1.20 มำกที่สุด

4.ด้ำนสื่อละสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 4.10 1.03 มำก

5.ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียน 4.00 1.01 มำก

6.ด้ำนผู้เรียน 4.25 1.06 มำก

รวมเฉลี่ย 4.34 มำก

 จำกตำรำงที ่2 กำรประเมนิควำมพงึพอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ ์

แบบโครงงำน เพื่อสร้ำงเครื่องมือในกำรประเมิน ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย= 4.34) เมื่อพิจำรณำในรำยประเด็น พบว่ำ 

ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ค่ำเฉลี่ย = 4.90/ 1.20 

รองลงมำมีควำมพึงพอใจมำกในเรื่องด้ำนผู้สอนค่ำเฉลี่ย = 4.45/1.15 ด้ำนเนื้อหำ ค่ำเฉลี่ย = 4.35/1.10 ด้ำนผู้เรียน 

ค่ำเฉลี่ย = 4.25/1.06 ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนค่ำเฉลี่ย = 4.10/1.03 และด้ำนประเมินผลกำรเรียน 

ค่ำเฉลี่ย = 4.00 /1.01อยู่ระดับมำกเท่ำกัน

อภิปรายผล

 1. ครผููส้อนระดบัปฐมวยั ก่อนกำรจดัประสบกำรณ์ แบบโครงงำน มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 6.85 (คดิเป็นร้อยละ 68.50) 

และหลังจำกกำร กำรจัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำน แล้วมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 9.20 (คิดเป็นร้อยละ92.00) ซึ่งพบว่ำ 

ครปูฐมวยัส่วนใหญ่มพีฒันำกำรเกีย่วกบั ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่

 2. กำรพัฒนำ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นของครูปฐมวัย

แบ่งกำรทดลองเป็น 3 ระยะ

 ระยะที่ 1 เมื่อให้ครูปฐมวัยได้ใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ของครูปฐมวัย 

มีทักษะในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีระดับตส่ำ-ตส่ำมำก อยู่ระหว่ำงร้อยละ 25.00- 20.00 โดยมีทักษะสูง
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มำกเพียงร้อยละ 5.00 เท่ำนั้น เมื่อมีประชุมปฏิบัติกำร วำงแผน ปรับรูปแบบ และเข้ำใจถึงกำรใช้ชุดกิจกรรม พร้อมให้

คสำแนะนสำ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกำรใช้ชุดกิจกรรม

 ระยะที่ 2 เพื่อเติมเต็มอย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำใจถึง กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ครูปฐมวัยมีกำร

พัฒนำทักษะเพิ่มขึ้น

 ระยะที่ 3 ไม่ปรำกฏครูผู้สอนท่ีมีทักษะในระดับตส่ำมำก ตส่ำและปำนกลำงเลย ครูปฐมวัย ส่วนใหญ่มีทักษะ 

ในระดับสูงมำกถึงร้อยละ 90.00

 จะเห็นว่ำครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในไม่ว่ำจะเป็นกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน มีลักษณะ 

ที่จะแตกต่ำงจำกกำรจัดประสบกำรณ์แบบเดิมเช่น กระบวนกำร กำรสอน จะแบ่งออกเป็นขั้นตอน แนวคิด ของ ดุษฎี  

โยเหลำ และคณะ [7] ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรจดักำรเรยีนรูท้ีส่ร้ำงขึน้มำจำกกำรศกึษำโรงเรยีนในประเทศไทย โดยมขีัน้ตอน

ดังนี้ (1) ขั้นให้ควำมรู้พื้นฐำน ครูให้ควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับกำรทสำโครงงำนก่อนกำรเรียนรู้ เนื่องจำกกำรทสำโครงงำน 

มีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นนักเรียนจึงมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับโครงงำนไว้

เป็นพื้นฐำน เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติขณะทสำงำนโครงงำนจริง ในขั้นแสวงหำควำมรู้ (2) ขั้นกระตุ้นควำมสนใจ ครูเตรียม

กิจกรรมที่จะกระตุ้นควำมสนใจของนักเรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงควำม

สนุกสนำนในกำรทสำโครงงำนหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอำจเป็นกิจกรรมที่ครูกสำหนดขึ้น หรืออำจเป็น

กจิกรรมทีน่กัเรยีนมคีวำมสนใจต้องกำรจะทสำอยูแ่ล้ว ทัง้นีใ้นกำรกระตุ้นของครจูะต้องเปิดโอกำสให้นกัเรยีนเสนอจำก

กจิกรรมทีไ่ด้เรยีนรูผ้ำ่นกำรจดักำรเรยีนรูข้องครทูีเ่กีย่วข้องกบัชมุชนทีน่กัเรยีนอำศยัอยูห่รอืเป็นเรือ่งใกล้ตวัทีส่ำมำรถ

เรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง (3) ขัน้จดักลุม่ร่วมมอื ครใูห้นกัเรยีนแบ่งกลุม่กนัแสวงหำควำมรู ้ใช้กระบวนกำรกลุม่ในกำรวำงแผน

ดสำเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวำงแผนกิจกรรมกำรเรียนของตนเอง โดยระดมควำมคิดและหำรือ แบ่ง

หน้ำที่เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติร่วมกัน หลังจำกที่ได้ทรำบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภำคเรียนนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว  

(4) ขั้นแสวงหำควำมรู้ ในขั้นแสวงหำควำมรู้มีแนวทำงปฏิบัติสสำหรับนักเรียนในกำรทสำกิจกรรม ดังนี้นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมโครงงำน ตำมหัวข้อที่กลุ่มสนใจนักเรียนปฏิบัติหน้ำที่ของตนตำมข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือ

กันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอคสำปรึกษำจำกครูเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหำเกิดขึ้นนักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม  

สรุปรำยงำนจำกโครงงำนที่ตนปฏิบัติ (5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรู้จำกกำรทสำกิจกรรม 

โดยครูใช้คสำถำมถำมนกัเรยีนนสำไปสูก่ำรสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละ (6) ขัน้นสำเสนอผลงำน ครใูห้นกัเรยีนนสำเสนอผลกำรเรยีนรู้ 

โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลำให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และบทบำทของครูผู้สอนก็สสำคัญ คือ  

ครูจะต้องแสดงบทบำทต่ำง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกระบวนกำรเรยีนรูแ้บบ Active Learning ขึน้ คอื ครจูะต้องเป็นผูส้งัเกต 

โดยสงัเกตกำรทสำงำนของนกัเรยีนและกำรเล่นของนกัเรยีน ครตู้องสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรเรยีนรู ้โดยใช้คสำถำมปลำย 

เปิดกระตุ้นกำรเรียนรู้แทนกำรบอกกล่ำว ครูต้องศึกษำและรู้จักข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อแสดงบทบำท 

ให้เหมำะสมในกำรทสำให้เกิด Active Learning กับนักเรียนเป็นรำยคน ซึ่งบทบำทหรือสิ่งเหล่ำนี้ที่ครูแสดงออก  

มีผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน

 3. ควำมพงึพอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ด้ำนอำหำรจำกกำรทสำแบบประเมิน ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงงำน เพื่อสร้ำงเครื่องมือในกำรประเมิน ในระดับมำก ในกำรจัดทสำแบบประเมินนี้ผู้วิจัยแบ่งเป็น 6 ด้ำน ได้แก่  

ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียน 

และด้ำนผู้เรียน เมื่อพิจำรณำในรำยประเด็น พบว่ำ ครูปฐมวัยมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องด้ำนกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอน รองลงมำมีควำมพึงพอใจมำกในเรื่องด้ำนผู้สอน ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนผู้เรียน ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียน
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กำรสอน และด้ำนประเมินผลกำรเรียนอยู่ระดับมำกเท่ำกันประเมินระดับปฐมวัยควรเป็นกำรประเมินตำมสภำพจริง

ด้วยวธิกีำรหลำกหลำยเหมำะกบัเดก็ และนอกจำกนัน้ต้องประเมนิอย่ำงเป็นระบบ มกีำรวำงแผน เลอืกใช้เครือ่งมอืและ

จดบนัทกึไว้เป็นหลกัฐำน ทัง้นีเ้นือ่งจำกกำรจดัหลกัสตูรอบรมเชิงปฏิบติัเพือ่สร้ำงเครือ่งมอืประเมนิกำรเรยีนรูใ้นระดบั

ปฐมวยัครัง้นี ้คณะผูว้จิยัได้ศกึษำแนวคดิกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั แนวกำรประเมนิกำรจดักำรเรยีนรูข้องปฐมวยั ซึง่ทสำให้

หลกัสตูรอบรมสอดคล้องกบั หลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 2560 [1] ทีมุ่ง่เน้นกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้

ที่ครอบคลุมกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ และสติปัญญำจะ

มคีวำมสมัพนัธ์และพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งเป็นลสำดบั และเป็นไปตำมหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 2560ทีก่ล่ำว

ว่ำกำรจัดประสบกำรณ์สสำหรับเด็กปฐมวัยอำยุ 3-5 ปี จะไม่จัดเป็นรำยวิชำแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณำกำร ผ่ำนกำร

เล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงเกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย 

อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ซึ่งหลักสูตรได้มุ่งเน้นกำรจัดกำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ข้อเสนอแนะ

 1. กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร 

ทสำให้ครูปฐมวัยสำมำรถใช้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ควรมีกำรติดตำมผลเพื่อเป็นประโยชน์และปฏิบัติจริง 

 2. กำรศึกษำควำมคิดเห็นของครูปฐมวัยของต่อกำรใช้ชุดกิจกรรม แผนกำรจัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำน 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำร น้ันเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำต่อยอด ควำมเห็นระหว่ำงกันและกำรนสำไปใช ้

ของครูปฐมวัย
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