
 

 “รา้นอาหาร” เป็นไป
อยา่งทีค่ดิในจนิตนาการ 

  ผ ล ลัพ ธ์ จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  Project 
Approach ของเด็กอนุบาลปีที่  2/3 โรง เรียน

อนุบาลกุ๊กไก่ ที่มีการระดมความคิดในหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งมีอยู่ 5 หัวข้อ คือ ผีเสื้อ บ้าน คุณหมอ 
รา้นอาหารและสวนสตัว์ เมื่อนับสรุปจากกราฟ  “รา้นอาหาร” เป็นกราฟทีสู่งสุด (11คน) เดก็เขา้ใจและ
ยอมรบัผลของการเลอืก ทุกคนเล่าถงึประสบการณ์เดมิและรว่มกนัตัง้ค าถามกบัสิง่ทีส่งสยั อยากเรยีนรู้ 
 เด็ก ๆช่วยกนัสรุปสิง่ที่อยากรู้ ช่วยกันคิด
วธิกีารหาค าตอบของแต่ละค าถาม รวมไปถึงสิ่งที่
อยากท าเกี่ยวกบัรา้นอาหาร เช่นกจิกรรมวาดภาพ 
การประดษิฐ ์การจ าลองโต๊ะหมนุได ้ 
       ค าถามแรก “รา้นอาหารคอือะไร” เด็กและครู
ช่วยกนัสบืค้นจากอนิเทอรเ์น็ต (www.google.com) 
เหน็ภาพรา้นอาหาร สงัเกตและพูดคุยดงัภาพทีเ่หน็
ว่ามอีะไรบา้ง น้องพรมี “รา้นอาหารมคีนเสริฟ์และมี
โต๊ะ” น้องไอน ้า “พ่อครวักบัแม่ครวัท าอาหาร” มกีารสบืค้นเพิม่เติมจากพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติ
สถาน พ.ศ. 2554  ซึ่งแยกเป็นค าว่า รา้นและอาหาร เดก็ร่วมกนัสรุปว่า ร้านอาหาร คือ ท่ีท่ีก่อสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือขายอาหารและเครื่องด่ืมให้ลกูค้า              

เมื่อพบว่ามีร้านอาหารมากมายจึงช่วยกันแยก
ประเภทของร้านอาหาร คริินเล่าถึงร้านครินิที่เป็น
ภัตต าคารอ าหารจีน  แล ะ ในสัปดาห์ ต่ อ ม า            
คุณพิลิปดา-คุณชินวัตร ตระกูลสันติไทย ซึ่งท า
ธุ รกิจร้านอาหารก็ เข้ามาให้ความรู้ เ กี่ ยวกับ
รา้นอาหารใหเ้ดก็ ๆฟัง สนุกสนานมาก  
    ต่อมาคุณอภวิชัน์ พเิชษฐ์พนัธ์ และคุณภทัรา    
มนูญสัมฤทธิ ์  ผู้ปกครองของน้องพีท ได้ติดต่อ

วทิยากรมาให้ความรูเ้กี่ยวกบัรา้น Farm Design ซึ่งขายขนมและเครื่องดื่ม น้องปุญญ์ บอกเพื่อนๆว่า 
เป็นรา้นประเภทที่ 5 ขายขนมและเครื่องดื่ม การสบืค้นด าเนินต่อไป เดก็ไปส ารวจรา้นอาหารที่ได้พบ
เหน็ น ามาแลกเปลี่ยนความรูก้นั มมีากมาย เช่น รา้น OOTOYA Mother May I  MK MOS BURGER  
รา้นสม้ต า บา้นสเตก็โชคชยั  Sizzler ฯลฯ เดก็จดจ ารายละเอยีด พดูคุยเพื่อตอบขอ้สงสยัต่าง ๆ เช่น ใน
รา้นอาหารท าอะไรบา้ง ท าไมตอ้งมขีา้ว                                                                                                                                   

http://www.google.com/


      เด็ก ๆเลือกไปทัศนศึกษา “ร้านอาหารและขนม 
Mother May I ซึ่งเป็นรา้นของคุณแม่น้องมนีา ได้ส ารวจ 
สงัเกตส่วนต่าง ๆในร้าน การจดัจาน ช้อนส้อม บาร์น ้า 
และเด็กได้ลองฝึกการเสริ์ฟอาหารด้วย เด็ก ๆสนุกและ
ตื่นเต้นกบัสิง่ทีไ่ดพ้บจากรา้น Mother May I ไดพ้จิารณา
ว่าสภาพจริงกับที่คิดคาดคะเนไว้ แตกต่างกันเพียงใด 

และกเ็กดิประเดน็ใหม่เพิม่ขึน้ว่ารา้นอาหารบางร้านไม่ต้องใช้พนักงานเสริฟ์  น้องมาวนิ “ทีฟู่ดคอรท์ให้
ไปซือ้เอง” น้องเพริล์บอกต่อ “ฟูดคอรท์มใีนหา้งสรรพสนิคา้” น้องมายพดูต่อว่า “บุฟเฟตเ์ริม่จากทีส่วเีดน
เพราะเดนิทางมาไกล ขึน้ฝัง่มาเลยตอ้งกนิอาหารเยอะๆ”  
      เรียนรู้มาแล้วก็ต้องลองท าดู (Active Learning) เด็กๆอยากท า
ร้านอาหารในห้องเรียน “บุฟเฟต์กุ๊กไก่”เด็กกระตือรือร้นในการคิด
รว่มกนั การจดัรา้น การเลอืกอาหาร การประกอบอาหาร วธิกีารต่อแถว
รอเพื่อน น้องเคล่าบอกกบัเพื่อนว่า “ตกัแต่พอทาน” น้องโชกุนบอกว่า “ 
ไม่อิม่มาตกัอกีกไ็ด้” เดก็ๆมารยาทดจีงั นอกจากนี้ในทุกกจิกรรมยงัได้
สอดแทรกการสอนแบบ STEAM ไวทุ้กสปัดาห ์มกีจิกรรมวทิยาศาสตร ์
(S) ได้สงัเกต สมัผสัเนื้อสตัว์ ผกั ผลไม้ ดมกลิน่ ชมิอาหาร กิจกรรม
เทคโนโลย ี(T) ฝึกใช้คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์การท าอาหาร มกีิจกรรม

วิศวกรรมศาสตร์ ( E) 
การจ าลองโต๊ะหมุนได ้กจิกรรมศลิปศาสตร์ (A) ไดว้าด
ภาพ พิมพ์ภาพ การ ปั้นและงานประดิษฐ์  ส่ วน
คณิตศาสตร ์(M) คอื การเรยีงล าดบั จ านวนและตวัเลข 
เด็กๆยงัได้รบัความรู้เกี่ยวกบัภาษา มารยาทในสงัคม 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพเดก็ตามที่ 
คุณครูไก่ ววิรรณ สารกิจปรชีา ผู้อ านวยการโรงเรยีน
อนุบาลกุ๊กไก่ ไดก้ าหนดไว ้

 
   ในสปัดาห์สุดท้าย เด็กยงัมโีอกาสไปทศันศึกษาที่ “ภตัตาคารตง
เพง้”  
เพื่อสบืคน้หาขอ้มลูรา้นอาหารแบบภตัตาคาร คน้พบว่า รา้นมลีกัษณะ
เช่นใด มขีองใชอ้ะไรบา้ง การท างาน การบรกิารภายในภตัตาคาร  
จุดประกายการมาออกแบบการจดัรา้นอาหารในนิทรรศการเป็นอย่าง
มาก  
เป็นรปูแบบทีเ่ป็นไปอย่างทีค่ดิไวใ้นจนิตนาการของเดก็ๆดว้ยเหตุและ
ผลใดก็ตาม อดคิดถึงอนาคตข้างหน้าไม่ได้ว่า คงมใีครสกัคนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่มี
ชื่อเสยีงกไ็ด.้....ใครจะรู!้!!  



  จ าลองโตะ๊อาหารหมุนได้ 
ครัง้ท่ี 1  
 จากที่เด็กๆได้สบืค้นประเภทของร้านอาหาร เด็กๆจงึสนใจที่จะจ าลองโต๊ะอาหารหมุนได้ใน
ภตัตาคาร โดยในครัง้ที ่1 เดก็ๆไดเ้ลอืกหาวสัดุมาลองท ากนัเองตามทีเ่หน็ในภาพ เช่น น ากระดาษลงัมา
วาดรปูทรง หากล่องมาต่อเป็นขาโต๊ะใหต้ัง้ได ้และช่วยกนัคดิท าโต๊ะอาหารใหห้มุนไดด้ว้ยการเจาะรตูรง
กลางโดยครูช่วยเจาะให้ตามที่เดก็บอก ได้หาแกนผ้ามาใส่เขา้ไปตรงกลางและช่วยกนัน าเทปใสมาตดิ
เชื่อมต่อกบัส่วนโต๊ะอาหารจนส าเรจ็ แลว้กไ็ดน้ ามาลองเล่นบทบาทสมมตกินั จนพบเจอปัญหาว่า  
ธนินรดา : โต๊ะทีท่ ามนัเลก็ วางอาหารไมไ่ด ้
เคล่า : มนัหมนุไดย้าก มนัจะหลุด 
เพริล์ : หนูเอาเกา้อีม้านัง่กบัโต๊ะแลว้โต๊ะมนัเอยีง อาหารมนัจะหล่น 
ครัง้ท่ี 2 (ปรบัปรงุและแก้ไข) 

เมื่อเดก็ๆไดไ้ปทศันศกึษาที ่“ภตัตาคารตงเพง้” แลว้ไดเ้หน็โต๊ะอาหารหมุนไดจ้รงิๆ เดก็ๆจงึได้
ตดัสนิใจทีจ่ะท าโต๊ะอาหารหมุนไดใ้หม่อกีครัง้ โดยในครัง้นี้เดก็ๆไดค้ดิวเิคราะหว์่าทีโ่ต๊ะมนัหมุนได้แล้ว
โต๊ะไมพ่งัลงมา เพราะเขามขีาโต๊ะทีแ่ขง็แรง แลว้ใหเ้ราท าแต่โต๊ะหมนุไดข้า้งบนอย่างเดยีวแลว้เอามาวาง
รองที่โต๊ะนักเรยีนได้ เด็กๆจงึได้คดิหาวสัดุอุปกรณ์ที่มนัแขง็แรงขึ้น เช่น กระดาษลงัขนาดใหญ่แล้ว
ช่วยกนัวาดรูปทรงวงกลม 2 ขนาด แล้วคดิเจาะรูตรงกลางเหมอืนเดมิแต่ใช้แกนผ้าที่มขีนาดใหญ่กว่า
(เดก็ๆหาเจอในกล่องเศษวสัดุ)มาเชื่อมต่อกบักระดาษวงกลมทีว่าดไวแ้ละช่วยกนัน าเทปใสขนาดใหญ่มา
ตดิใหแ้น่นเพื่อไม่ใหห้ลุด และน าไปวางบนโต๊ะนกัเรยีนโดยกะขนาดกบัโต๊ะนกัเรยีนกบัโต๊ะหมุนได้ที่วาด
ไวว้่าตอ้งใชโ้ต๊ะนกัเรยีน 3 โต๊ะจงึจะพอดกีนั แลว้น าเกา้อีม้าจดัวางใหพ้อดกีบัขนาดโต๊ะดว้ย และตกแต่ง
ลวดลายของโต๊ะอาหารหมุนได้กนัตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก็น ามาเล่นบทบาทสมมติกนัได้
เหมอืนจรงิค่ะ 
 

 


