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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันำกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็ก

ปฐมวยัให้มปีระสทิธภิำพเป็นไปตำมเกณฑ์ 80/80 2) ประเมนิประสทิธผิลของกำรพฒันำกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ 

ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่และ จำกกำรศกึษำวเิครำะห์ ดงันี ้(1) ประเมนิควำมรูเ้รือ่ง

ข้อมูลท้องถิ่นให้ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป (2) ประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ (3) ประเมินทักษะ

กำรแสวงหำควำมรู้และ (4) ประเมินควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กลุ่มตัวอย่ำงคือ 

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 1 จสำนวน 18 คน โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำรำชบุรี เขต 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ที่มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ

เท่ำกบั 87.68/89.41 2) ผลกำรประเมนิประสทิธผิลของกำรพฒันำกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นดังนี้ ผลกำรทดสอบควำมรู้เรื่องข้อมูลท้องถิ่น พบว่ำ เด็กปฐมวัยมีควำมรู้สูงกว่ำ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ข้ึนไป ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้มำก และผลกำรประเมินทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัยในภำพรวม

ปฏิบัติได้มำกในทุกด้ำน นอกจำกนี้พบว่ำควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นโดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นชอบทุกด้ำน

ค�าส�าคญั : กจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบโครงกำร ข้อมลูท้องถิน่ ควำมสำมำรถในกำรคดิและแก้ปัญหำ ทกัษะกำร

แสวงหำควำมรู้
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
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บทน�า

 “ปฐมวัย”เป็นช่วงวัยที่สสำคัญอย่ำงยิ่งในกำร

วำงรำกฐำนของกำรเรียนรู้สสำหรับเด็ก จึงต้องส่งเสริม

พฒันำกำรเรยีนรูแ้ก่เดก็ปฐมวยัให้เตม็ศกัยภำพ รฐัจงึได้

กสำหนดปรชัญำกำรศกึษำปฐมวยัทีว่่ำ “กำรศกึษำปฐมวยั

เป็นกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐำนกำร

อบรมเลีย้งดแูละส่งเสรมิกระบวนกำรเรยีนรูท้ีส่นองต่อ

ธรรมชำต ิและพฒันำกำรของเดก็แต่ละคน ตำมศกัยภำพ 

ภำยใต้บรบิทสังคม วฒันธรรมทีเ่ดก็อำศยัอยู ่ด้วยควำมรกั 

ควำมเอื้ออำทร และควำมเข้ำใจของทุกคนเพ่ือสร้ำง

รำกฐำน คณุภำพชีว้ดัให้เดก็พฒันำไปสูค่วำมเป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่ำต่อตนเองและสังคม” [1] จำก

รำยงำนผลกำรประเมนิพฒันำกำรนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูร

กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 ผลกำรวิเครำะห์

ข้อมลูพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ - จติใจ สงัคม และ

สติปัญญำ ปีกำรศึกษำ 2555 จำกกลุ่มตัวอย่ำงนักเรียน

จสำนวน 26,190 คน จำกโรงเรียนจสำนวน 4,284 โรงเรียน

ในทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ จสำนวน 183 เขตพื้นที่โดย

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนระดับประเทศ  

ผลกำรประเมนิพฒันำกำรในภำพรวมนกัเรยีนส่วนใหญ่ 

มีพัฒนำกำรทุกด้ำนอยู่ในระดับดี มีพัฒนำกำรด้ำน

สังคมสูงสุด ร้อยละ 99.46 รองลงมำคือ พัฒนำกำรด้ำน

อำรมณ์ - จิตใจ ร้อยละ 95.95 พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

ร้อยละ 74.12 และพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยตส่ำสุด ร้อยละ 

73.39 ในมำตรฐำนคณุลักษณะพึงประสงค์ในหลักสตูร

กำรศกึษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 2546 มำตรฐำนทีม่ร้ีอยละ

พัฒนำกำรตส่ำสุด คือ มำตรฐำนที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อกำร

เรียนรู้และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ร้อยละ 69.97 

รองลงมำ มำตรฐำนที่ 10 มีควำมสำมำรถในกำรคิดและ 

แก้ปัญหำได้เหมำะสมกบัวยั ร้อยละ72.33 จำกข้อเสนอแนะ 

กำรประเมินพบว่ำ ควรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู ้

ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่ให้ทักษะ 

กำรคิดและกำรแสวงหำควำมรู้ ควรได้รับกำรพัฒนำ

ควำมคิดรวบยอด สังเกต จสำแนกและเปรียบเทียบ จัด

หมวดหมู ่เรยีงลสำดบัเหตกุำรณ์แก้ปัญหำ และมติสิมัพนัธ์ 

ดงันัน้ควำมสำมำรถในกำรคดิและแก้ปัญหำ และทกัษะ

Abstract

 The objectives of this research were to 1) develop supported experience by project approach with local 

information to promote thinking and problem solving ability and knowledge seeking skill become more efficient 

according to standard 80/80, 2) assess the efficiency of the supported experience development by project approach 

with local information by analyzing the information with the following steps ; (1) access the local information 

knowledge of early childhood along the standard more than 80% up, (2) assess thinking and problem solving ability 

of early childhood, (3) assess the knowledge seeking skill of early childhood, and (4) assess the early childhood’s 

opinions which affected to the supported experience by project approach with local information. The participants 

of the research were 18 kindergarten-one students from Chumchonwatchetsamian School, Ratchaburi Primary 

Educational Service Area Office 2, second semester, and academic year 2016, for 1 classroom. The finding revealed 

that the manual of the supported experience development by project approach with local information efficiency was 

87.68/89.41. The results of efficiency assessment, the local information knowledge of childhood were more than 

the standard which assigned at the primary 80% with statistically significant level at 0.5, the thinking and problem 

solving ability assessment were likely to be good in every sections, and the seeking skill of childhood assessment 

was quite good in every section. In addition, the childhood’s opinions about the supported experience by project 

approach with local information were quite good in all section.

Keywords : project approach, local information, thinking and problem solving ability, knowledge seeking skill
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กำรแสวงหำควำมรู้ นับว่ำมีควำมสสำคัญในกำรจัดกำร

เรยีนรู้ของคร ูควรพฒันำผูเ้รยีนแบบยัง่ยนืให้สำมำรถอยู่

ในสงัคมได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ต้องมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนมี

เครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองเป็นสสำคัญ 

โดยมุง่เน้นกำรพฒันำกระบวนกำรคดิให้ผูเ้รยีนมทีกัษะ

กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และ

กำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหำ 

ให้ผู้เรียนได้เรียนตำมต้องกำรและควำมสนใจ เพ่ือให้

แสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรเป็นวิธีกำร

สอนแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ของ

เด็ก ที่เด็กสำมำรถแสวงหำควำมรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง 

[2], [3] กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงกำรมีควำมจสำเป็น

อย่ำงยิ่งที่จะต้องให้เด็กค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

สนกุสนำนกบักำรออกไปสบืค้นค้นหำคสำตอบจำกโจทย์

ที่ตัง้ขึ้นในห้องเรียนกำรออกไปศกึษำหำควำมรู้นั้นเพื่อ

ให้ทกุคนได้รบัประสบกำรณ์ตรงจำกกำรสมัผสัของจรงิ 

สถำนที่จริง ชีวิตจริง 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำประเทศไทยได้ให้ควำม

สสำคัญกับเรื่องควำมเป็นท้องถิ่นไว้หลำยประเด็น [4] 

เรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีควำมสสำคัญต่อควำมเป็น

ชำติของทุกประเทศที่เกี่ยวและเชื่อมโยงกับจิตสสำนึก

ในควำมรักและควำมหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู ้ที่เป็นครูผู ้สอนยิ่งต้องมีหน้ำท่ี 

ปลกูฝังให้เดก็ปฐมวยัได้รูจ้กัรกั หวงแหนและภำคภมูใิจ

ในท้องถิน่ของตนเองเพือ่ให้เดก็ปฐมวยัได้ซมึซบัคณุค่ำ

ของมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและสิ่งที่ดี

งำมที่อยู่คู่ท้องถิ่นของตน 

 ผู ้วิจัยได้ตระหนักและเห็นควำมสสำคัญควำม

สำมำรถในกำรคดิและแก้ปัญหำ และทกัษะกำรแสวงหำ

ควำมรูข้องเดก็ปฐมวยั จำกผลกำรประเมนิจงึได้นสำเรือ่ง

รำวเกีย่วกบัตวัเดก็ บคุคลและสถำนที ่ธรรมชำตริอบตวั 

และสิง่ต่ำง ๆ  รอบตวัในตสำบลเจด็เสมยีน จงัหวดัรำชบรุี 

ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น นสำมำจัดกำรเรียนกำรสอน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนัก รักท้องถิ่นท่ี 

ตนอยู่ จึงได้พัฒนำกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 

และทักษะกำรแสวงหำควำมรู ้ของเด็กปฐมวัย เพื่อ 

ส่งเสริมให้เด็กใฝ่รู้ เกิดควำมสนใจ มีควำมคิดเห็นที่ดี

ต่อท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วย

กำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ 

เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 

และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย และมี

ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80

 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น โดยประเมินด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

  2.1 ควำมรู ้ เรื่องข้อมูลท้องถิ่นของเด็ก

ปฐมวัยหลังกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  2.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ

ของเดก็ปฐมวยั หลงัจำกจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์

ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูล

ท้องถิ่น

   2.3 ทักษะกำรแสวงหำควำมรู ้ของเด็ก

ปฐมวยั หลงัจำกจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

  2.4 ควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัยหลังจำก

จดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมควำม

สำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ และทักษะกำร

แสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรในกำรวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้อนบุำล ปีที่ 

1 โรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นกลุม่โรงเรยีนเครอืข่ำยโพธำรำมที ่3 

สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรำชบรุี 

เขต 2 ที่กสำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 

2559 ซึ่งมีทั้งหมด 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 

วัดเจ็ดเสมียน โรงเรียนสนำมชัย โรงเรียนวัดตึกหิรัญ 

โรงเรียนอนุบำลสนำมชัย โรงเรียนเจี้ยไซ้ โรงเรียน

ธรรมำธิปไตยโรงเรียนแย้มวิทยำ โรงเรียนบ้ำนหำด

สสำรำญ โรงเรียนวัดมณีโชติ โรงเรียนวัดคงคำรำม 

โรงเรียนวัดจอมปรำสำท โรงเรียนวัดบ้ำนหม้อ และ

โรงเรียนบ้ำนหนองใยบัว

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนชั้น

อนุบำลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สังกัด

สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรำชบรุ ีเขต 2  

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จสำนวน 1 ห้องเรียน 

รวมทั้งส้ินจสำนวน 18 คนได้มำโดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย  

(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำก  

โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในกำรสุ่ม [5]

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 เนื้อหำในกำรวิจัยนสำมำจำกหลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวยั พทุธศกัรำช 2546 มำตรฐำนที ่10 มคีวำมสำมำรถ

ในกำรคิดและแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย  

และมำตรฐำนที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู ้ และ

ทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ และข้อมูลท้องถิ่นตสำบล 

เจ็ดเสมียน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ตสำบลเจ็ดเสมียน สวนศิลป์ 

บ้ำนดนิ ตลำดเก่ำ 119 ปี แม่นสำ้แม่กลอง ลำนโพธิ ์1000 ปี  

วดัเจด็เสมยีน วดัสนำมชยั ไชโป้วหวำน เค้กมะพร้ำวอ่อน  

เต้ำหู้ดสำ และผักกำดหวำน 

 3. ขอบเขตด้านเวลา

 ระยะเวลำทีใ่ช้ในดสำเนนิกำรทดลองในภำคเรยีน

ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 รวมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 20 

แผน ใช้เวลำ 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 5 วัน วันละ 30 นำที 

รวม 10 ชั่วโมง

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.  แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น (Interview 

Form) ของนำยกเทศบำลตสำบลเจ็ดเสมียน เจ้ำหน้ำที่

กองกำรศกึษำ ผูอ้สำนวยกำรโรงเรยีนชมุชนวดัเจด็เสมยีน 

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรครูปฐมวัย เก่ียวกับกำรพัฒนำ

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร ่วมกับข ้อมูลท ้องถิ่นที่ส ่ ง เสริม 

ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และทักษะกำร

แสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย

 2. แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น (Interview 

Form) ของผู้รู้ท้องถิ่น ตสำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดรำชบุรี 

และ ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบัข้อมลูท้องถิน่ทีน่สำมำ

จดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร ่วมกับข ้อมูลท ้องถิ่นที่ส ่ ง เสริม 

ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และทักษะกำร

แสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย

 3. คู ่มือกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ  ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

 4. แบบทดสอบควำมรู้ เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นใน



46 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.2 May-August 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ตสำบลเจ็ดเสมียนแบบปรนัยจสำนวน 10 ข้อ

 5. แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรคดิและแก้

ปัญหำ และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ โดยลักษณะแบบ

ประเมนิเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มตีวั

เลอืก 3 ระดบั คอื ปฏบิตัไิด้มำก ปฏบิตัไิด้ปำนกลำง และ

ปฏิบัติได้น้อย

 6. แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง เ ด็ ก

ปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 

ลกัษณะแบบประเมนิเป็นมำตรำส่วนประเมนิค่ำ (Rating 

Scale) มีตัวเลือก 3 ระดับ คือ ชอบ เฉย และ ไม่ชอบ

 คุณภาพเครื่องมือ

 1. แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของนำยก

เทศบำลตสำบลเจ็ดเสมียน เจ้ำหน้ำที่กองกำรศึกษำ  

ผู ้อสำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน หัวหน้ำ

ฝ่ำยวิชำกำรครูปฐมวัย ให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ได้แก่  

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 2 ท่ำน ผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนหลกัสตูร 2 ท่ำน และผูเ้ชีย่วชำญด้ำนวดัประเมนิผล  

1 ท่ำน มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) มีค่ำเท่ำกับ 1.00 

แสดงว่ำข้อคสำถำมในแบบสัมภำษณ์มีควำมสอดคล้อง

กับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม

 2. แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้รู้ท้องถิ่น  

ตสำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดรำชบุรี และ ผู้ปกครองเด็ก

ปฐมวัยเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

(IOC) มีค่ำเท่ำกับ 1.00 แสดงว่ำข้อคสำถำมในแบบ

สมัภำษณ์มคีวำมสอดคล้องกบัจดุประสงค์หรอืลกัษณะ

พฤติกรรม

 3. คูม่อืกำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ มค่ีำควำมเหมำะสมของ

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วม

กับข้อมูลท้องถิ่นที่ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำนได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 2 ท่ำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตร 

2 ท่ำน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัดประเมินผล 1 ท่ำน ตรวจ

สอบมีค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนตั้งแต่ X = 

4.20, S.D. = 0.45 ถึง X = 5.00, S.D. = 0.00 แสดงว่ำ 

คู่มือกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นมีควำมเหมำะสมมำก

 4. แบบทดสอบควำมรู ้เรือ่ง ข้อมลูท้องถิน่ซึง่ได้ 

ค่ำควำมยำกง่ำยของข้อสอบมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.30 - 0.80 

มีค่ำอสำนำจจสำแนก อยู่ระหว่ำง 0.40 - 0.80 และค่ำควำม

เชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR. 20 ซึ่งแบบ

ทดสอบมีค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) เท่ำกับ 0.64 

 5. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรคิด

และแก้ปัญหำ และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ค่ำดัชนี

ควำมสอดคล้อง (IOC) เท่ำกับ 1.00 แสดงว่ำเกณฑ์

กำรประเมินในแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรคิด

และแก้ปัญหำ และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีควำม

สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม และ

ได้นสำไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่ำงจสำนวน 10 คน โดยใช้ผูว้จิยัและครผููส้อนปฐมวยั

สังเกตพฤติกรรมในกลุ่มเดียวกันแล้วนสำผลไปหำควำม

เชื่อมั่นของกำรสังเกต ใช้สูตร William A. Scott มีค่ำ 

ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ .968

 6. แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง เ ด็ ก

ปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นได้

ค่ำที่ผู ้เช่ียวชำญตรวจสอบในประเด็นที่ 3, 4, 7 มีค่ำ

เท่ำกับ 1.00 และในประเด็นที่ 1, 2, 5, 6 มีค่ำเท่ำกับ 

 0 . 8 0  แ ส ด ง ว ่ ำ ข ้ อ คส ำ ถ ำ ม ใ น แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ม ี

ควำมสอดคล ้องกับจุดประสงค ์หรือกับลักษณะ

พฤติกรรม และได้นสำแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

ของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียน 

ชัน้อนบุำลปีที ่1 โรงเรยีนบ้ำนหำดสสำรำญจสำนวน 10 คน  

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำคุณภำพด้ำนควำมเชื่อมั่น

จำกสมัประสทิธิแ์อลฟำของแบบสอบถำมควำมคดิเหน็ 

ทั้งฉบับ โดยใช ้ค ่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha 

Coefficient) ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 1.16

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ศึกษำและวิ เครำะห ์ เอกสำรงำนวิจัยที ่

เกีย่วกบักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ กำรจดัประสบกำรณ์ 

แบบโครงกำร ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ 

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย หลักสูตร
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ปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 หลักสูตรสถำนศึกษำ 

โรงเรยีนชมุชนวดัเจด็เสมยีนและสอบถำมควำมคดิเหน็

ของผู้เกี่ยวข้อง

 2. พั ฒ น ำ คู ่ มื อ ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือ

ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และ

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย

 3. นสำคู ่มือกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นเสนอต่อผู ้เชี่ยวชำญ  

5 ท่ำน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 2 ท่ำน  

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนเนือ้หำ 2 ท่ำน ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรวดักำร

ประเมินผล 1 ท่ำน 

 ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (Content 

Validity) และประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรม

ที่สร ้ำงขึ้นโดยมีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประเมิน

ค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินควำมสอดคล้อง

ของคู่มือ ผลกำรประเมินพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน คะแนนควำมสอดคล้อง 

ตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ นสำมำแปลควำมหมำย

ตำมเกณฑ์ หำกไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้ปรับปรุงแก้ไข

ก่อนนสำไปใช้ 

 4. นส ำ คู ่ มือ กิจก รร มเสริมปร ะสบก ำร ณ ์ 

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นท่ีปรับปรุง แล้วไป

หำค่ำประสิทธภิำพ E1/E2ที ่80/80 โดยทดลองใช้ try out 

กับนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 โรงเรียนบ้ำนหำดสสำรำญ  

ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 จสำนวน 10 คน  

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

 5. ป รั บ ป รุ ง แ ก ้ ไ ข คู ่ มื อ กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นและ

เครื่องมือประเมินประสิทธิผลก่อนนสำไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่ำง

 6. จัดกำรเรียนรู ้ตำมรูปแบบที่พัฒนำขึ้นกับ

กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนชั้นอนุบำลปีท่ี 1 จสำนวน 18 

คนโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนในภำคเรียนที่ 2 ปีกำร

ศึกษำ 2559

 7. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนรูโ้ดยประเมนิผูเ้รยีนดงันี ้1) ควำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่  

2) ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ 3) ทักษะ

แสวงหำควำมรู้ 4) ควำมคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

 8. กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐำน 

ที่ใช ้  ค ่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 

ค่ำ E1/E2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ผลกำรหำประสิทธิภำพของกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียนช้ันอนุบำลปีที่ 1 

โรงเรียนบ้ำนหำดสสำรำญ ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 

2559 จสำนวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง ได้มำโดยวิธี

กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) ที่ผู้วิจัย

สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80  

ได้ผลดังตำรำงที่ 1 ดังนี้

ตารางที่  1 ผลกำรหำประสิทธิภำพกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นแบบ

ภำคสนำม (Filed Tryout)

การทดสอบ
จ�านวน 
(คน)

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ปะสิทธิภาพ

กระบวนกำร (E
1
) 10 188 164.85 87.68

E
1
/ E

2
87.68/89.41

ผลลัพธ์ (E
2
) 10 34 30.40 89.41

 จำกตำรำงที่ 1 กำรคสำนวณหำประสิทธิภำพของ

กำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกบั 

ข้อมูลท้องถิ่น พบว่ำ ผลกำรทดสอบระหว่ำงเรียน ( E1) 

ที่ได้จำกแบบฝึกหัดควำมรู้เรื่องข้อมูลท้องถิ่นและแบบ

ประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และ

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.68 

และผลกำรทดสอบหลังเรียน ( E2) ที่ได้จำกแบบฝึกหัด 

ควำมรู ้ เรื่องข ้อมูลท ้องถิ่นแบบประเมินประเมิน 

ควำมสำมำรถในกำรคดิและแก้ปัญหำ และทกัษะกำรแสวงหำ 

ควำมรู ้มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 89.41 แสดงว่ำ กำรพฒันำ
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กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียน 

ชั้นอนุบำลปีที่ 1 มีประสิทธิภำพ 87.68/89.41 

 2. ประเมนิผลของกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์

ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูล

ท้องถิ่น โดยประเมินด้ำนต่ำงๆดังนี้

  2.1 ผลกำรประเมินควำมรู้เรื่องข้อมูลท้องถิ่น 

หลังกำรใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร 

จดัประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ได้

ผลดังตำรำงที่ 2

ตารางที ่2 ผลกำรทดสอบควำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่ของ

เดก็ปฐมวยัหลงักำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ทดสอบ

ความรู้ 

เรื่องข้อมูล

ท้องถิ่น

N
คะแนน

เต็ม X S.D.  ร้อยละ t- test Sig.

18 10 8.17 0.92 81.70 37.52  .00

 จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมรู้เรื่องข้อมูล

ท้องถิน่หลงัจำกกำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ พบว่ำ ควำมรูเ้รือ่งข้อมลู

ท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 

81.70 และมีค่ำ ( X = 8.17, S.D. = 0.92) สูงกว่ำเกณฑ ์

ทีต่ัง้ไว้ คือ เดก็ปฐมวยัร้อยละ 81.70 มีควำมรู้ เร่ืองท้องถิน่ 

หลังกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป

  2.2 ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรคดิ

และแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย หลังจำกกำรจัดกิจกรรม

เสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น ดังตำรำงที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดและ

แก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย หลังจำกกำรจัดกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ทักษะการแสวงหาความรู้ X S.D. ระดับ ล�าดับที่

ร่วมกิจกรรมด้วยควำมสนใจได้
นำนขึ้นอย่ำงมีควำมสุข

2.72 0.46
มำก

1

มีควำมสนใจในกำรอ่ำน เขียน 2.67 0.49 มำก 2

ถำมคสำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 2.22 0.64 ปำน
กลำง 4

แสวงหำคสำตอบ ข้อสงสัย ด้วยวิธี
กำรต่ำงๆ

2.67 0.49 มำก 2

เชื่อมโยงควำมรู้และนสำมำใช้ใน
ชีวิตประจสำวันได้

2.50 0.51 มำก 3

รวม 2.55 0.52 มาก -

 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถ

ในกำรคิดและแก ้ป ัญหำของเด็กปฐมวัย  พบว ่ำ  

ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย 

ชัน้อนบุำลปีที ่1 ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปฏบิตัมิำก และ

เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบำล

ปีที่ 1 มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำอยู่ใน 

ระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำก 

ไปหำน้อย ได้ดังนี้ ลสำดับที่ 1 ด้ำนพยำยำมแก้ปัญหำ 

ด้วยตนเองหลังจำกได้รับคสำชี้แนะ, ลสำดับที่ 2 ด้ำนรู้จัก

ตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น, และ

ลสำดับที่ 3 จสำแนกสิ่งของได้ตำมสี รูปทรง ขนำดตำม

ลสำดับ 

 2.3 ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก ำ ร แ ส ว ง ห ำ

ควำมรู ้  ของเด็กปฐมวัย หลังจำกกำรจัดกิจกรรม

เสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรกำรจัดประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น ดังตำรำงที่ 4 ดังนี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
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ตารางที่  4  ผลกำรประเมินทักษะในกำรแสวงหำ

ควำมรู้ของเด็กปฐมวัย หลังจำกกำรจัดกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ความสามารถในการคิด

และแก้ปัญหา X S.D. ระดับ ล�าดับที่

จสำแนกสิ่งของได้ตำมสี รูปทรง 

ขนำด
2.39 0.50 มำก 3

พยำยำมแก้ปัญหำด้วยตนเองหลัง

จำกได้รับคสำชี้แนะ
2.67 0.49 มำก 1

รู้จักตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆและเริ่ม

เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
2.50 0.51 มำก 2

รวม 2.52 0.50 มาก -

 

 จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรประเมินทักษะในกำร

แสวงหำควำมรูข้องเดก็ปฐมวยั หลงัจำกกำรจดักจิกรรม

เสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น พบว่ำ ทักษะในกำร

แสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัยในภำพรวมอยู่ในระดับ

มำก และเมื่อพิจำรณำรำยข้อ เด็กปฐมวัยมีทักษะกำร

แสวงหำควำมรู้โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำ

น้อย ได้ดังนี้ ลสำดับที่ 1 ร่วมกิจกรรมด้วยควำมสนใจได้

นำนขึ้นอย่ำงมีควำมสุข, ลสำดับที่ 2 มีควำมสนใจในกำร

อ่ำน เขียน และแสวงหำคสำตอบ ข้อสงสัย ด้วยวิธีกำร

ต่ำง ๆ, ลสำดับที่ 3 เชื่อมโยงควำมรู้และนสำมำใช้ในชีวิต

ประจสำวันได้ และลสำดับที่ 4 ถำมคสำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่

สนใจ ตำมลสำดับ

  2.4 ผลประเมินควำมคิด เห็นของเ ด็ก

ปฐมวัย ที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น  

ดังตำรำงที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 ผลประเมินควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัย ที่มี

ต่อกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

 

ระดับความคิดเห็นต่อ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

แบบโครงการร่วมกับข้อมูล

ท้องถิ่น

X S.D ระดับ ล�าดับที่

เด็กรู้สึกสนุกที่ได้รู้จักท้อง

ถิ่นของตัวเอง
3.00 0.00 ชอบ 1

เด็กชอบที่ได้ลงมือทสำ

กิจกรรมด้วยตนเอง
3.00 0.00 ชอบ 1

เด็กๆรู้สึกดีที่มีคุณครูคอย

ดูแล แนะนสำ และช่วยเหลือ
2.89 0.32 ชอบ 3

เด็กชอบถำมคสำถำม และตอบ

คสำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
3.00 0.00 ชอบ 1

เด็กรู้สึกชอบค้นหำสิ่งที่

สงสัย
2.89 0.32 ชอบ 3

เด็กรู้สึกภูมิใจที่ได้เอำงำนที่

ทสำมำเล่ำให้ครูและเพื่อนๆฟัง
2.94 0.23 ชอบ 2

เด็กอยำกทสำกิจกรรมแบบ

นี้อีกครั้ง
3.00 0.00 ชอบ 1

รวม 2.96 0.13 ชอบ -

  จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ เด็กปฐมวัยมีควำมคิด

เห็นต่อกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับชอบ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ เดก็ปฐมวยัมคีวำมคดิเหน็ต่อกำรจดักจิกรรมเสรมิ

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นอยู่ในระดับชอบทุกด้ำนเช่นกัน 

โดยเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ 1) เด็กรู้สึกสนุก 

ที่ได้รู ้จักท้องถิ่นของตัวเอง เด็กชอบที่ได้ลงมือทสำ

กจิกรรมด้วยตนเอง เดก็ชอบถำมคสำถำม และตอบคสำถำม

เกีย่วกบัเรือ่งทีส่นใจ เดก็อยำกทสำกจิกรรมแบบนีอ้กีครัง้  

2) เด็กรู ้สึกภูมิใจที่ได้เอำงำนที่ทสำมำเล่ำให้ครูและ 

เพื่อน ๆ ฟัง 3) เด็กๆรู้สึกดีที่มีคุณครูคอยดูแล แนะนสำ 

และช่วยเหลือ เด็กรู้สึกชอบค้นหำสิ่งที่สงสัย ตำมลสำดับ
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สรุปและอภิปรายผล

 1. ผลกำรหำประสิทธิภำพของกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 

ของนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 โรงเรียนบ้ำนหำดสสำรำญ 

ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 จสำนวน 10 คน ที่

ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำง ได้มำโดยวธิกีำรสุม่อย่ำงง่ำย (Simple 

Random Sampling) ที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึนมีประสิทธิภำพ

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 เท่ำกับ 87.68/89.41 ทั้งนี้

อำจเป็นเพรำะว่ำกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้น ทดลองตำมกระบวนกำรอย่ำงเป็น 

ขัน้ตอน โดยเริม่จำกกำรศกึษำรำยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐำน 

ที่นสำมำจัดกิจกรรม ได้แก่ หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

พุทธศักรำช 2546 หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนชุมชน

วัดเจ็ดเสมียน กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงกำร ควำมสำมำรถในกำรคิด

และแก้ปัญหำ ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ และข้อมูล

ท้องถิ่น นสำมำวิเครำะห์เป็นกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ จำกนัน้นสำไปเสนอ

อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือขอคสำแนะนสำ แก้ไข 

เมือ่ปรบัปรงุเรยีบร้อยแล้ว นสำไปเสนอให้กบัผูเ้ชีย่วชำญ 

5 ท่ำน พิจำรณำควำมสอดคล้องของกิจกรรม และ

ปรบัปรงุ จำกนัน้นสำกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ไปทดลอง

ภำคสนำมกับเด็กปฐมวัย 

 2. ผลประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น ให้ผลดังนี้

  2.1 ผลกำรประเมนิควำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่

ของเด็กปฐมวัยหลังกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

ด ้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร ่วมกับ

ข้อมูลท้องถิ่น พบว่ำ ควำมรู ้เก่ียวกับข้อมูลท้องถิ่น 

ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีท่ี 1 หลังจำกกำรจัด

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นสูงกว่ำเกณฑ  ์

ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่ำ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูล 

ท้องถิน่ทสำให้เดก็ปฐมวยัมคีวำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่ ทัง้นี้ 

อำจเป็นเพรำะ เด็กปฐมวัยเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง 

โดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยกำรลงมือกระทสำจำก

แหล่งกำรเรยีนรูใ้น [6] กำรจดัแหล่งควำมรูท้ีส่อดคล้อง

กับกิจกรรมและควำมสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับ

หน่วยประสบกำรณ์ทีผู่เ้รยีนเลอืกเรยีน และแหล่งควำมรู้ 

ที่จัดประจสำไว้ เพื่อตอบสนองควำมสนใจที่หลำกหลำย 

กำรจดัแหล่งควำมรูค้วรคสำนงึถงึลกัษณะกำรเรยีนรูข้อง

ผู้เรียนและใช้ได้สะดวก ขณะเดียวกันแหล่งกำรเรียน

รู้ก็ต้องน่ำสนใจเป็นเครื่องเร้ำกระตุ้นสนับสนุนและ 

ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนอยำกสบืเสำะ ค้นหำ และลงมอืปฏิบติั 

 2.2 ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรคดิและ

แก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย หลังจำกจัดกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นอยู่ในระดับปฏิบัติมำก ทั้งนี้อำจ

เพรำะ กำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นเป็นกำรจัดประสบกำรณ์ที่ยึดเด็ก

เป็นศูนย์กลำง ฝึกให้เด็กถำม ค้นคว้ำหำควำมรู้ และพบ

ควำมรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนคอยช่วยเหลือแนะนสำ

สนับสนุนให้เด็กแสดงควำมคิดอย่ำงหลำกหลำย [7]  

กำรส่งเสริมกำรคิดแก้ปัญหำ ครูผู้สอนควรเปิดโอกำส

ให้เด็กถำม และตอบคสำถำมไปพร้อม ๆ กันในหัวข้อ

หรือหน่วยกำรเรียนที่เด็กสนใจ ครูจะกระตุ้นให้เด็ก 

ต้ังคสำถำมและค้นหำคสำตอบในส่ิงที่เด็กต้องกำรทรำบ 

เพื่อให้เด็กค้นพบควำมรู้ใหม่ด้วยตนเอง

 2.3 ประเมินทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็ก

ปฐมวยั หลงัจำกจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

อยู่ในระดับปฏิบัติมำก [8] ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียน “วิธีกำรเรียนรู้” หรือ “ทักษะ

แสวงหำควำมรู้” ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเรียนที่ยั่งยืน และกำร

ให้ผูเ้รยีนม ี“ทกัษะ” ในกำรแสวงหำควำมรูไ้ด้นัน้ผูเ้รยีน

ต้อง “ปฏิบติั” ด้วยตนเองมำกทีส่ดุ กำรทีจ่ะทสำให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ถือได้ว่ำเป็นกำรเรียนรู้ที่มีควำม

หมำยสสำหรับผู้เรียน และทักษะแสวงหำควำมรู้นับว่ำ

เป็นทกัษะปฏบิตัอิย่ำงหนึง่ คอืกำรแสดงออกของผูเ้รยีน
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ในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ ด้วยกำรกสำหนดประเด็น

ค้นคว้ำ กำรคำดเดำผล กำรเลือกวิธีกำรในกำรค้นคว้ำ 

และดสำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสมรวมถึงวิเครำะห์ และ

สรุปผลกำรค้นคว้ำที่ได้มำ 

  2.4  ประเมินควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัย

หลังจำกจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น เพื่อ

ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ และ

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย พบว่ำ ควำม

คิดเห็นโดยภำพรวมอยู่ในระดับชอบ อำจเป็นเพรำะ 

กจิกรรมทีจ่ดัตำมควำมสนใจของเดก็ปฐมวยั ครมูคีวำมรู้ 

ควำมเข ้ำใจเกี่ยวกับกำรสอนแบบโครงกำร และ 

คอยอสำนวยควำมสะดวกจำกแนวคิด Katz& Chard [9]  

กล่ำวว่ำ “เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้เรียนในสิ่งที่ตน

สนใจ” หัวใจสสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ

โครงกำร คือ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อหรือหน่วยกำร

เรียนมำกกว่ำกำรพยำยำมตอบคสำถำมจำกครู ด้วยเหตุนี้ 

ลกัษณะสสำคญัประกำรหนึง่ของกำรเรยีนรูแ้บบโครงกำร 

คือ กำรเปิดโอกำสให้เด็กได้เลือกเรียนหน่วยกำรเรียน

หรือหัวข้อที่ตนสนใจ กสำหนดคสำถำมท่ีตนอยำกรู ้ 

เพื่อค้นหำคสำตอบ กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรนี้ 

ตอบสนองควำมสนใจใคร่รู้ของเด็ก 

ข้อเสนอแนะ

 ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 

2 ส่วน ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนสำผลกำรวิจัยไปใช้

  1.1 ครูปฐมวัยควรให้ควำมสสำคัญเกี่ยวกับ

ควำมรู้ทักษะพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ และให้เด็กได้

ปฏบิตัจิำกส่ือของจรงิทีเ่ป็นรปูธรรม จะทสำให้เดก็เข้ำใจ

  1.2 ครูปฐมวัยควรบูรณำกำรคสำถำมต่ำง ๆ 

ในทุกกิจกรรม จะช่วยพัฒนำกำรคิดให้กับเด็ก เลือก

คสำถำมระดับตส่ำในกำรนสำเข้ำสู่กิจกรรม

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรนี้ ได้ศึกษำตัวแปรตำม 

ได้แก่ ควำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่ ควำมสำมำรถในกำรคดิ

และแก้ปัญหำ และ ทกัษะแสวงหำควำมรู ้ในกำรวจิยัครัง้

ต่อไปควรศกึษำเพิม่เตมิเกีย่วกบั ทกัษะทำงวทิยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ และ กำรทสำงำนเป็นกลุ่ม

  2.2 ควรทสำกำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำ

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับเรื่องอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง 

แหล่งเรียนรู้ 
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