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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อกำรส่งเสริม

ทกัษะกำรควบคมุตนเองของเดก็ปฐมวยั กลุม่เป้ำหมำยทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั ชำย - หญงิ ทีม่อีำยรุะหว่ำง 

3 – 4 ปี ที่กสำลังศึกษำในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคสำแหง 

(ฝ่ำยประถม) กรุงเทพมหำนคร 1 จสำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำร

ประเภทขนมไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะกำรควบคมุตนเอง 24 แผน และแบบประเมนิเชงิปฏบิตักิำรทกัษะกำรควบคมุตนเอง

ของเด็กปฐมวัยวิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยมทีกัษะกำรควบคมุตนเอง

หลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เด็กมีทักษะกำรควบคุมตนเอง มีสมำธิ 

จดจ่อใส่ใจในกำรทสำกจิกรรม ควบคมุอำรมณ์ของตนเองได้ดขีึน้ และสำมำรถตดิตำมประเมนิตนเองในกำรทสำกจิกรรม

ได้ดีขึ้น 

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมประกอบอำหำร ขนมไทย กำรควบคุมตนเอง 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. 
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 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�า

 กำรศึกษำในปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยเฉพำะ

กำรนสำสือ่เทคโนโลยเีข้ำมำมบีทบำทในกำรเรยีนรู ้ซึง่เดก็ในวยัแรกเกดิ – 6 ขวบในปัจจบุนัทีเ่กดิมำพร้อมสือ่เทคโนโลยี  

กำรสือ่สำรของเดก็ปฐมวยัโดยไม่ได้รบักำรดแูล หรอืให้ควำมรูใ้นกำรใช้สือ่เทคโนโลยทีีเ่หมำะสมจำกครอบครวั หรอื

สิ่งแวดล้อมรอบข้ำงทสำให้เป็นสำเหตุของกำรเกิดสมำธิสั้น สนใจอะไรในระยะเวลำสั้น ๆ ไม่จดจ่อกับสิ่งใดได้ในเวลำ

นำน ๆ  กบัส่ิงทีก่สำลงัปฏบิตั ิและในปัจจบุนักำรเรยีนรูท้ีม่กีำรแข่งขนัสงู ส่งผลกระทบต่อกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำกำรของเดก็

ปฐมวยั กำรพฒันำเดก็ปฐมวยัให้มทีกัษะจสำเป็นต่อกำรดสำรงชวีติเพือ่เตรยีมให้เดก็ปฐมวยัเป็นผูม้ทีกัษะในกำรเผชญิชวีติ

ในโลกทีม่กีระแสกำรเปลีย่นแปลง ทกัษะทีจ่สำเป็นในกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 นัน้ คอื ทกัษะชวีติทีน่บัว่ำเป็นพืน้ฐำน 

สสำคญัของกำรพฒันำเดก็ปฐมวยัทีต้่องเผชญิกบัสิง่แวดล้อม สงัคม วทิยำศำสตร์ และเทคโนโลยทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลำ หำกเดก็ปฐมวยัได้รบักำรส่งเสรมิเกีย่วกบัทกัษะชวีติตัง้แต่ยงัเลก็โดยกำรปพูืน้ฐำนจำกพ่อแม่ ครอบครวั และ

จำกโรงเรียนให้เด็กมีทักษะชีวิต มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง พร้อมที่จะปรับตัวเข้ำกับสังคม และเผชิญกับปัญหำ แก้ปัญหำ

ได้อย่ำงเหมำะสมกบัวยั สำมำรถดแูลตนเอง มคีวำมรบัผดิชอบในหน้ำทีข่องตนเอง จดักำรกบัควำมต้องกำรของตนเอง

ที่พบในชีวิตประจสำวัน [1] และในปัจจุบันกำรเตรียมควำมพร้อม กำรเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย ครูควรจัดกำรเรียนกำรสอน

แบบบูรณำกำร จัดประสบกำรณ์สสำหรับเด็กปฐมวัยคสำนึงถึงหลักพัฒนำกำรของเด็ก และจัดกิจกรรมที่เปิดโอกำสเพ่ือ

กระตุ้นให้เด็กเกิดควำมสงสัยอยำกรู้อยำกเห็น ช่ำงสังเกตเพิ่มเติมจะทสำให้เด็กมีควำมอยำกเรียนรู้ อยำกหำคสำตอบ และ

เพือ่เปิดโอกำสให้เดก็ได้พฒันำศกัยภำพของตนเองตำมควำมสนใจ เพรำะกำรเรยีนรูข้องเดก็ต้องอำศยัประสบกำรณ์ตรง 

สิ่งที่เป็นรูปธรรมผ่ำนกำรรับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสกำรลงมือปฏิบัติจึงเป็นวิธีกำรเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กได้ทสำในสิ่งที่

ตนเองพอใจ มีควำมสนุกสนำนเป็นกำรสนองควำมกระตือรือร้นควำมใฝ่รู้ของเด็ก เมื่อเด็กในช่วงปฐมวัยเจริญเติบโต

ทำงด้ำนพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย สังคม อำรมณ์จิตใจ รวมไปถึงควำมคิดรวบยอด หรือสติปัญญำของเด็กจะถูกพัฒนำ

ตำมไปด้วย โดยเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตำมกำรเจริญเติบโต และประสบกำรณ์ที่ได้รับ ซ่ึงจะเกิดขึ้นเป็นลสำดับ

ขั้นตำมช่วงวัยของชีวิต [2] 

 สุภำวดี หำญเมธี [3] กล่ำวว่ำ กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่จำกพ่อแม่ ครู

และผูด้แูลเดก็มคีวำมจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องจดัให้เหมำะสมกบัเดก็ เพือ่ช่วยกระตุน้ให้เกดิพฒันำกำรอย่ำงเตม็ศกัยภำพ 

โดยคสำนงึถงึตวัเดก็เป็นสสำคญั โดยเฉพำะกำรส่งเสรมิให้เดก็มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ มทีกัษะชวีติ สำมำรถควบคมุตนเอง 

จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอำรมณ์ยับย้ังชั่งใจกับส่ิงเร้ำท่ีไม่เหมำะสม มีควำมอดทน คิดมีเหตุมีผล คิดอย่ำงมีระบบ ทสำงำน 

เป็นรู้ จักวำงแผนก่อนลงมือทสำ รู้จักแก้ไขปัญหำ และสำมำรถติดตำมประเมินตนเอง หำกเด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริม 

ได้รับกำรช่วยเหลือ ได้รับกำรดูแลอย่ำงถูกวิธีเป็นไปตำมขั้นตอนของพัฒนำกำรเด็กแล้ว ก็จะทสำให้เด็กมีควำมพร้อม

และมีศักยภำพที่จะพัฒนำต่อไปอย่ำงสูงสุด 
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 จำกปัญหำดังกล่ำวและสภำพห้องเรียนในปัจจุบันซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจสำช้ันในภำคเรียนที่ 1 จำกกำรสังเกต

พฤติกรรมของเด็ก ๆ พบว่ำ ขณะที่คุณครูเล่ำนิทำนเด็กจะให้ควำมสนใจในระยะเวลำสั้น ๆ สร้ำงชิ้นงำน กิจกรรม

ศิลปะ เมื่อเด็กปฏิบัติในระยะเวลำหนึ่ง เด็กจะให้ควำมสนใจกับกิจกรรมอื่น เช่น เมื่อเพื่อนเข้ำมำชวนคุยเด็กจะหันไป

คยุกบัเพือ่นเล่นกบัเพือ่น หนัไปดกูำร์ตนูไม่สนใจกบักจิกรรมทีก่สำลงัทสำอยู ่เดก็ไม่สำมำรถควบคมุพฤตกิรรมของตนเอง

ให้จดจ่อกับงำนที่กังลังทสำอยู่ได้ และไม่รอคอยในกำรทสำกิจกรรม เข้ำแถวรอรับส่ิงของจำกครู กำรจัดประสบกำรณ ์

กำรเรยีนรูท่ี้ช่วยส่งเสรมิให้เดก็มสีมำธิมำกขึน้มหีลำยวธิ ีเช่น กจิกรรมเล่ำนทิำน กจิกรรมบทบำทสมมต ิกจิกรรมร้องเพลง 

กิจกรรมเต้นรสำ และกิจกรรมกำรทสำขนมไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีควำมอดทน เพรำะเนื่องจำกกำร

ทสำขนมไทยมคีวำมซบัซ้อน มคีวำมประณตีในขัน้ตอนกำรทสำขนม เดก็จะต้องมคีวำมอดทนในกำรป้ันขนมแต่ละลกูเพือ่

ให้ได้ขนมทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ นสำไปปรงุจนสกุ จนกว่ำจะทสำขนมสสำเรจ็ ในฐำนะทีผู่ว้จิยัเป็นครทูีส่อนระดบัชัน้อนบุำล 3-4 

ขวบ โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัรำมคสำแหง (ฝ่ำยประถม) จงึมคีวำมสนใจวธิกีำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูผ่้ำนกจิกรรม

ประกอบอำหำร จึงได้เลือกกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ซึ่งเด็กได้ใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรสังเกต 

ลงมอืทสำขนมด้วยกำรป้ัน หยบิจบัขนม กำรฟังคสำสัง่ กำรดมกลิน่ กำรชมิรสชำตขิองขนม และได้แสดงควำมคดิเหน็จำก

กำรประกอบขนมไทย ส่งเสรมิให้เดก็มทีกัษะกำรควบคมุตนเอง มคีวำมตัง้ใจ มคีวำมมุง่มัน่ในขณะทสำกจิกรรมมสีมำธิ

ในกำรทสำงำน มคีวำมรบัผดิชอบ เมือ่ตัง้ใจและลงมอืทสำเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย ไม่ว่ำจะมอีปุสรรคใด ๆ  กพ็ร้อม ฝ่ำฟันให้

ประสบควำมสสำเร็จเพรำะเด็กได้ลงมือทุกขั้นตอน รวมทั้งเกิดควำมสนุกสนำนในขณะปฏิบัติ ซึ่งในขณะที่เด็กได้เรียน

รู้ผ่ำนกิจกรรม ได้ลงมือทสำขนมตัวเด็กเองจะไม่สำมำรถทรำบเลยว่ำจะเกิดสถำนกำรณ์หรือปัญหำใด ๆ  เกิดขึ้น จำกกำร

ทสำกิจกรรมเด็กเรียนรู้และลงมือทสำขนมทุกข้ันตอนด้วยตนเอง เพื่อให้ขนมนั้นออกมำมีรูปร่ำงลักษณะเสมือนต้นแบบ

ทั้งรูปร่ำง ลักษณะ หำกเด็กได้รับกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยแล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่ำเด็กมีสมำธิ 

มีควำมมุ่งมั่นและอดทนในกำรทสำสิ่งต่ำง ๆ ในชีวิตประจสำวัน จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ทสำ ไม่ให้ควำมสนใจกับสิ่งเร้ำต่ำง ๆ 

ได้ดียิ่งขึ้นเช่น กำรพับเสื้อผ้ำ กำรพับกระดำษ กำรรอคอย และสำมำรถที่จะควบคุมอำรมณ์ของตนเองไม่ให้โกรธง่ำย 

หรือหงุดหงิดได้ง่ำย และยังสำมำรถบอกจุดบกพร่องของตนเองพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข

  จำกสภำพปัญหำและแนวคิดดังกล่ำว ทสำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย 

เพื่อส่งเสริมทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ซึ่งคำดว่ำผลกำรวิจัยผู้บริหำรศึกษำ ครู และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถ 

ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย

การด�าเนินการวิจัย

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เด็กปฐมวัยชำย-หญิง อำยุ 3-4 ปี ที่กสำลังศึกษำอยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 

2 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคสำแหง (ฝ่ำยประถม) เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร จสำนวน 22 คน 

จำกจสำนวนเด็กทั้งห้อง 22 คน

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 1) ตัวแปรต้น คือ กำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย 2) ตัวแปรตำม 

คือ ทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย

 ระยะเวลาในการวิจัย ใช้ระยะเวลำในกำรวิจัยเป็นเวลำ 6 สัปดำห์ โดยทดลองสัปดำห์ละ 4 วัน ได้แก่ วันจันทร์ 

วันอังคำร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลำวันละ 25 - 30 นำที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย จสำนวน 24 แผน 2) 

แบบประเมินเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรควบคุมตนเอง จสำนวน 3 ข้อและแบบบันทึกกำรสังเกตทักษะกำรควบคุมตนเอง

ของเด็กปฐมวัย

 แผนการจดักจิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ระดบัชัน้อนบุาล 1 ซึง่ผูว้จิยัได้สร้างและพฒันาขึน้จ�านวน 

24 แผน โดยมีลสำดับขั้นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำดังนี้ (1) ศึกษำคู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 และ 

2560 (อำย ุ3- 4 ปี) และตวัอย่ำงแผนกำรจดัประสบกำรณ์ระดบัก่อนประถมศกึษำของกรมวชิำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

[4] (2) จำกกำรศึกษำเอกสำร หนังสือ ตสำรำขนมไทยและรำยกำรอำหำรประเภทขนมไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 

ผู้วิจัยได้นสำเอกสำรมำทสำกำรเลือกรำยกำรอำหำรร่วมกับเด็กโดยเปิดโอกำสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกำรเลือกรำยกำร

ขนมไทยได้ทั้งหมด 8 รำยกำรที่เหมำะสมกับกำรส่งเสริมทักษะกำรควบคุมตนเอง มีขั้นตอนไม่ยำกซับซ้อนเหมำะสม

กบัเดก็ปฐมวยั 3-4 ขวบประกอบด้วยกจิกรรม 8 กจิกรรม ได้แก่ ขนมบวัลอย ขนมทบัทมิกรอบขนมครองแครง ขนมไข่ 

นกกระทำ ขนมโค ขนมต้ม สำคูบัวลอย และขนมลูกชุบ (3) สร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนม

ไทยสสำหรบัเดก็ปฐมวยัทีส่มัพนัธ์กบัหน่วยกำรเรยีนรูโ้ดยมขีัน้ตอนกำรจดักจิกรรมตำมกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ใน 

กำรจัดกจิกรรม ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน โดยกสำหนดจดุประสงค์ เนือ้หำ กำรดสำเนนิกจิกรรม สือ่กำรเรยีนและกำรประเมนิผล 

ซึ่งมีกำรดสำเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 24 แผน โดยใน 1 สัปดำห์ จะดสำเนินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ละ 3 แผน คือ วันจันทร์ 

อังคำร และพุธ โดยจัดกิจกรรมวันละ 45 นำที ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ (3.1) กิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย  

เป็นส่วนทีร่ะบุถงึกจิกรรมต่ำง ๆ  ทีจ่ดัไว้ให้เดก็ในแต่ละวนั (3.2) จดุประสงค์ เป็นผลทีแ่สดงถงึควำมสำมำรถในกำรปฏิบติั 

กิจกรรมจนบรรลุเป้ำหมำย (3.3) ขั้นตอนกำรดสำเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุถึงขั้นตอนกำรดสำเนินกิจกรรมโดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี กำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย หมำยถึง กำรจัดประสบกำรณ์เพื่อให้เด็ก

ได้ลงมือทสำขนมไทยที่ต้องกำรใช้กำรปั้น กำรนวด มีขั้นตอนกำรทสำไม่ซับซ้อน ได้แก่ ขนมบัวลอย ขนมทับทิมกรอบ 

ขนมครองแครง ขนมไข่นกกระทำ ขนมโค ขนมสำคูบัวลอย ขนมต้ม ขนมลูกชุบ ซึ่งเป็นรำยกำรขนมไทยที่ส่งเสริม

ให้เด็กมีควำมตั้งใจ มุ่งม่ันในกำรทสำขนมด้วยควำมพำกเพียรพยำยำมจนเกิดควำมสสำเร็จ โดยมีกระบวนกำรในกำรทสำ

กจิกรรม 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้กระตุน้ความสนใจ เป็นขัน้นสำเข้ำสูก่จิกรรมกำรทสำขนมไทยส่วนร่วมในกจิกรรมกำรเล่ำนทิำน 

หรือร้องเพลง หรือท่องคสำคล้องจอง แนะนสำชื่อ สังเกต อภิปรำยลักษณะและส่วนผสมของขนมไทย รวมถึงกำรสร้ำง 

ข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกัน รับฟังและยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่นในกิจกรรมกำรประกอบอำหำรประเภทขนมไทย

ร่วมกัน ขั้นเตรียมก่อนปรุง เป็นขั้นที่เด็ก ๆ และครูสนทนำร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุดิบ เลือก หยิบ เตรียมวัตถุดิบที่จะใช้

ในกำรทสำขนมไทย ออกแบบขนม และสนทนำเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีกำรทสำขนมไทยด้วยวิธีกำรปั้นเป็นรูปทรงลักษณะ

ต่ำง ๆ แล้วนสำเสนอด้วยวิธีกำรบอกเล่ำเกี่ยวกับลักษณะและจสำนวนของขนมไทยที่เด็กปั้นได้ ขั้นปรุง เป็นขั้นที่เด็ก ๆ 

ลงมอืทสำขนมด้วยวธิกีำรผสมแป้งกบันสำ้ ผสมวตัถดุบิเข้ำด้วยกนั นวดแป้ง ป้ันถัว่หรอืแป้งให้เป็นรปูทรงเสมอืนจรงิของ

ขนมแต่ละชนิด แล้วนสำไปปรุงกับส่วนผสม ได้แก่ นส้ำตำล นส้ำกะทิ ในกระทะไฟฟ้ำ เพื่อทสำให้ขนมสุก ตักใส่ถ้วยพร้อม 

รับประทำน โดยในขั้นตอนนี้ครูมีหน้ำที่ในกำรสังเกตกำรทสำขนม แนะนสำช่วยเหลือ คอยกระตุ้น และสังเกตพฤติกรรม 

กำรจดจ่อใส่ใจกบัสิง่ทีท่สำ ควำมสำมำรถในกำรควบคมุอำรมณ์ของตนเองเมือ่มสีิง่เร้ำเข้ำมำรบกวนหรอืเมือ่เจออปุสรรค์ใด ๆ  

ที่ก่อให้เกิดควำมโกรธ หรือไม่เดินหรือเล่นอุปกรณ์ในกำรทสำกิจกรรมจนเกิดควำมเสียหำย แม้จะมีสิ่งเร้ำอื่น ๆ เข้ำมำ 

รบกวนในขณะทสำกิจกรรมอดทนรอคอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีควำมสุข สนุกสนำน จนสสำเร็จ ขั้นสรุป เด็กนสำเสนอ

ผลงำนของตนเองบอกควำมรู้สึกต่อผลงำนของตนเองหรือบอกข้อบกพร่องของผลงำนในส่วนที่ต้องกำรเพ่ิมเติมหรือ

แก้ไขปรบัปรงุให้ดขีึน้ และร่วมกนัสรปุขัน้ตอนในกำรประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ทบทวนกจิกรรมกระบวนกำร

ทสำขนมไทย (4) นสำแผนกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ให้ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนแผนกำรจดั
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ประสบกำรณ์ จสำนวน 24 แผนที่สร้ำงขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน เพื่อพิจำรณำคุณภำพ ตรวจสอบ ปรับปรุง 

และแก้ไข หำควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำของแผนกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยของเดก็ปฐมวยัโดยใช้

ดชันคีวำมสอดคล้องระหว่ำงทกัษะกำรควบคมุตนเองกบัจดุประสงค์ (IOC) จสำนวน 3 ชดุจำกผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 3 ท่ำน 

(5) นสำแผนกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยทีส่ร้ำงขึน้ เสนอต่อคณะกรรมกำรทีป่รกึษำ และผูเ้ชีย่วชำญ

จสำนวน 3 ท่ำน เพื่อตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชำญได้ให้คะแนน IOC อยู่ที่ 0.67 – 1.00 ซึ่งมีค่ำ

ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถอืว่ำใช้ได้ และผูเ้ชีย่วชำญได้ให้ข้อเสนอแนะดงันี ้จดุประสงค์ควรแสดงให้เหน็ทกัษะในกำรควบคมุ

ตนเองทั้ง 3 ข้อข้ันตอนกำรจัดกิจกรรมควรปรับให้สอดคล้องและแสดงให้เห็นถึงทักษะในกำรควบคุมตนเองและ

แก้ไขภำษำให้เหมำะสมกับเด็กปฐมวัย (6) นสำแผนกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยเพื่อส่งเสริมทักษะ 

กำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเหมำะสมแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยในกำรทดลอง

 การสร้างแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย (1) ศึกษำรำยละเอียดของ

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2546 และ 2560 สสำหรับเด็กอำยุ 3-4 ปี (2) ศึกษำทฤษฎี หลักกำร เอกสำรงำน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีกำรสร้ำงแบบประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และหลักกำรจัดกำรเรียนรู้ (3) ศึกษำวิธี

กำรสร้ำงแบบประเมินเชิงปฏิบัติกำรทักษะในควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย จำกเอกสำร ตสำรำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อนสำมำจัดทสำเป็นแบบประเมินทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย (4) ดสำเนินกำรสร้ำงแบบประเมินเชิงปฏิบัติ

กำรทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย จสำนวน 3 ข้อ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเป็นสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวกับกำรควบคุม

ตนเอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอำรมณ์ และกำรติดตำมประเมินตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ ชุดประเมิน

กำรจดจ่อใส่ใจ จสำนวน 1 ข้อ ชุดแบบประเมินกำรควบคุมอำรมณ์ จสำนวน 1 ข้อ และแบบประเมินทักษะกำรติดตำม

ติดตำมประเมินตนเอง จสำนวน 1 ข้อ (5) นสำแบบประเมินเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ไปให้

ผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 3 ท่ำน เพือ่ตรวจสอบควำมตรงเชงิเนือ้หำ พจิำรณำควำมเหมำะสมและองค์ประกอบของชุดกจิกรรม 

ว่ำมคีวำมครอบคลมุกบัเนือ้หำ โดยผูเ้ชีย่วชำญได้ให้คะแนนค่ำควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำอยูใ่นระดบั 0.67 – 1.00 ซึง่ถอืว่ำ 

นสำไปใช้ได้ โดยผู้เชี่ยวชำญได้ให้ข้อเสนอแนะโดยควรใส่ภำพเพ่ือแสดงกิจกรรมให้ชัดเจน และกำรจัดกิจกรรม 

ทีม่กีำรควบคมุอำรมณ์ควรมสีถำนกำรณ์ทีแ่สดงอำรมณ์แต่กจิกรรมศลิปะปะตดิเป็นกำรทสำงำนกบัตนเองไม่ได้มโีอกำส

ที่แสดงอำรมณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตำมคสำแนะนสำของผู้เช่ียวชำญโดยแนะนสำให้ใช้รูปภำพและเนื้อหำที่มี 

ควำมชัดเจนและเหมำะสมกับวัย (6) เมื่อได้รับคสำแนะนสำและได้ปรับปรุงเนื้อหำจำกผู้เชี่ยวชำญแล้วจึงนสำแบบประเมิน

เชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยต่อไป

ผลการวิจัย

 เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยมทีกัษะกำรควบคมุตนเองหลงักำรทดลอง

สงูกว่ำก่อนกำรทดลอง เดก็มทีกัษะกำรควบคมุตนเองมสีมำธ ิจดจ่อใส่ใจในกำรทสำกจิกรรม ควบคมุอำรมณ์ของตนเอง

ได้ดีขึ้น และสำมำรถติดตำมประเมินตนเองในกำรทสำกิจกรรมได้ดีขึ้น 

ตารางที ่1 ผลกำรเปรยีบเทยีบคะแนนค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของคะแนนทกัษะกำรควบคมุตนเองของเดก็ปฐมวยั

ก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลอง

กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม σ
ก่อนการทดลอง 9 5.05 1.27

หลังการทดลอง 9 8.41 0.86
 N=22

µ
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 จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ

ในกำรควบคุมตนเองได้มำกขึ้น จำกผลกำรทดลองเด็กมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกำรควบคุมตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้ำนกำรจดจ่อใส่ใจ ด้ำนควบคุมอำรมณ์ ด้ำนกำรติดตำมประเมินตนเองหลังกำรทดลอง 

สูงกว่ำก่อนกำรทดลอง 

ตารางที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนจำกกำรทสำแบบประเมินเชิงปฏิบัติกำรทักษะ

กำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลอง

รายการ การทดลอง คะแนนเต็ม µ σ

ชุดแบบประเมินกำรจดจ่อใส่ใจ

กิจกรรมกำรร้อยลูกปัดตำมแบบรูป จสำนวน 5 ชุด

ก่อนการทดลอง 3 1.68 0.48

หลังการทดลอง 3 2.82 0.39

ชุดแบบประเมินกำรควบคุมอำรมณ์

กิจกรรมปะติดสร้ำงสรรค์ตำมแบบ (ฉีกปะ)

ก่อนการทดลอง 3 1.73 0.45

หลังการทดลอง 3 2.82 0.39

ชุดแบบประเมินกำรติดตำมประเมินตนเอง

กิจกรรมงำนประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอจำกหลอดดูด

ก่อนการทดลอง 3 1.64 0.49

หลังการทดลอง 3 2.77 0.53

 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ก่อนกำรทดลองเด็กมีคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรทดลองทักษะด้ำนกำรติดตำมประเมินตนเอง 

มีค่ำเฉลี่ยตส่ำสุดเท่ำกับ 1.64 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.49 ทักษะด้ำนกำรควบคุมตนเองมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 

1.73 ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.45 คะแนน หลงักำรทดลองเดก็ทกัษะด้ำนกำรตดิตำมประเมนิตนเองมคีะแนนเฉลีย่

ตส่ำสุดเท่ำกับ 2.77 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.53 และทักษะด้ำนกำรจดจ่อใส่ใจและกำรควบคุมอำรมณ์มีค่ำเฉลี่ย 

เท่ำกัน คือ 2.82 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.39 เมื่อนสำคะแนนก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลองมำเปรียบเทียบ

เห็นได้ว่ำ เด็กมีพัฒนำกำรทักษะกำรควบคุมตนเองเพิ่มขึ้นหลังได้รับกำรทดลองทุกด้ำน

 เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยมทีกัษะกำรควบคมุตนเองหลงักำรทดลอง 

สูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 เด็กมีทักษะกำรควบคุมตนเอง มีสมำธิ จดจ่อใส่ใจ 

ในกำรทสำกิจกรรม ควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น และสำมำรถติดตำมประเมินตนเองในกำรทสำกิจกรรมได้ดีขึ้น

อภิปรายผล

 กำรวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อทักษะ 

กำรควบคมุตนเองของเดก็ปฐมวยั โดยผลกำรวจิยัพบว่ำจำกกำรทีผู่ว้จิยัได้มกีำรทดลองกำรใช้กจิกรรมประกอบอำหำร

ประเภทขนมไทยที่มีต่อกำรส่งเสริมทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ของกลุ่มเป้ำหมำย จสำนวน 22 คน 
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ หลังกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อกำรส่งเสริมทักษะกำรควบคุม

ตนเองของเดก็ปฐมวยัมค่ีำเฉลีย่สงูกว่ำก่อนเรยีน แสดงให้เหน็ว่ำกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ช่วย

ส่งเสรมิให้เดก็มทีกัษะในกำรควบคมุตนเองได้มำกขึน้ จำกผลกำรทดลองเดก็มทีกัษะกำรควบคมุตนเอง ด้ำนกำรจดจ่อ

ใส่ใจ ด้ำนควบคุมอำรมณ์ ด้ำนกำรติดตำมประเมินตนเอง มีค่ำคะแนนค่ำเฉลี่ยหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง

อำจเนื่องมำจำก

 1. กำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยได้รับกำรออกแบบให้มีลักษณะกำรจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม 

เดก็ได้แสดงควำมคดิเหน็วำงแผนร่วมกนัในกำรออกแบบ วำงแผนจดัเตรยีมอปุกรณ์ วำงแผนกำรลงมอืทสำขนมร่วมกนั 

ในขณะที่เด็กทสำงำนกลุ่มเด็กได้จดจ่อกับงำนท่ีทสำ ได้จดจ่อชิ้นงำนที่ทสำ เช่น กำรเลือกวัตถุดิบที่จะใช้ในกำรทสำขนม 

แต่ละชนิด กำรปั้นแป้ง กำรบี้ กำรนวด กำรทำสี กำรผสมสี กำรนวดแป้ง สอดคล้องกับ Jossey [5] ที่กล่ำวว่ำ กำรที่เด็ก

ได้ทสำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กได้ร่วมกันวำงแผนในกำรทสำกิจกรรม แลกเปลี่ยนควำมคิดซึ่งกันและกันช่วยกันเสนอ

ควำมคดิเหน็ ว่ำจะทสำอย่ำงไรในแต่ละขัน้ตอน ในขัน้เตรยีมก่อนกำรทสำขนม ขัน้กำรลงมอืทสำขนมซึง่เดก็จะได้ฝึกทกัษะ

กำรคดิ กำรพดูสือ่สำร กำรวำงแผนร่วมกนัเพือ่เป็นกำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรปรบัปรงุแก้ไขปัญหำร่วมกนัเป็นกลุม่ และ

ร่วมสร้ำงข้อตกลงร่วมกนัระหว่ำงตวัเดก็เองในสร้ำงข้อตกลงร่วมกนั มกีำรพดูชกัจงูชวนเพือ่นทสำงำนเพือ่ให้เสรจ็ได้ทนั

ในเวลำกสำหนดกระตุ้นเพื่อนให้สนใจ จดจ่อกับกำรทสำกิจกรรม ไม่เล่นในขณะทสำกิจกรรมทสำงำนจนสสำเร็จ และกำรทสำ

กจิกรรมเป็นกลุม่ทสำให้เดก็เดก็สงัเกตว่ำในขณะทีเ่พือ่นในกลุม่กสำลงัทสำกจิกรรมทสำให้เดก็รูส้กึเกดิแรงจงูใจเกดิสิง่เร้ำว่ำ 

“ถ้ำเธอทสำเสร็จได้ ฉันก็ต้องทสำให้เสร็จเหมือนกัน” 

 2. เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นกำรให้ควำมรู้กับเด็กโดยที่เด็กไม่รู้ตัวผ่ำนกำรลงมือทสำจำกสื่อ วัสดุของจริง โดย

ใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรสังเกต หยิบ จับ ฟัง ชิมรสชำติ มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจทสำให้สสำเร็จ ทสำงำนเป็นกลุ่มกับผู้อื่น 

เดก็เกดิควำมมุง่มัน่ ตัง้ใจ จดจ่อกบัสิง่ทีท่สำมำกขึน้ กจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยมขีัน้ตอนกำรทสำขนมไทย

ตัง้แต่ขัน้กระตุน้ควำมสนใจ ขัน้เตรยีมอปุกรณ์วตัถดุบิ ขัน้ปรงุ และขัน้สรปุ ซึง่แต่ละขัน้เมือ่เดก็ ๆ  เกดิควำมสงสยั เดก็ ๆ  

จะมีควำมตั้งใจ มีสมำธิ จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่กสำลังเรียนรู้ผ่ำนสื่อเด็กได้ลงมือสืบค้น ค้นหำข้อมูลด้วยตนเอง กำรที่เด็กได้

ลงมือสืบค้นด้วยตนเอง หำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ในกำรวำงแผนว่ำจะต้องทสำอย่ำงไรเพื่อให้

ได้ข้อมูล เด็กมุ่งมั่นที่จะหำคสำตอบด้วยวิธีกำรอื่นหลำกหลำยวิธี โดยกำรถำมครู พ่อแม่ พ่อครัวแม่ครัว กำรค้นหำข้อมูล 

จำกทำงอินเทอร์เน็ตให้เด็กได้ค้นพบควำมจริงด้วยตนเอง มีกำรลงมือทสำและสรุปผลด้วยตนเอง รวมทั้งครูร่วม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน และสร้ำงบรรยำกำศกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนคิดอย่ำงอิสระ [2] 

 3. เด็กได้ลงมือปฏิบัติซส้ำ ๆ ในแต่ละกิจกรรมเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนซส้ำ ๆ กับวัตถ ุ

ของจริง ทสำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ เกิดประสบกำรณ์ เกิดควำมเข้ำใจด้วยตนเอง และเด็กจะเก็บข้อมูล ประสบกำรณ์ 

จำกกำรได้ลงมือในครั้งน้ีนสำไปสู่กำรปฏิบัติในครั้งต่อ ๆ ไป สอดคล้องกับ Piaget ที่ว่ำ กำรสอนควรทบทวนควำมรู ้

เดิม หรือทสำอะไรซส้ำ ๆ แล้วค่อยเพิ่มเติมควำมรู้ใหม่ เพื่อให้เชื่อมโยงกับควำมรู้เดิมจนเกิดควำมเคยชิน และเด็กเรียนรู้

ผ่ำนกำรสัมผัส ชิมรส ฟัง สังเกตทสำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

 4. กำรลงมือทสำขนมไทยซึ่งลักษณะของกิจกรรมขนมไทยใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำนในกำรลงมือปฏิบัติ เด็กจะ

ต้องใช้ระยะเวลำในกำรทสำอย่ำงค่อย ๆ ทสำ ลงมือทสำอย่ำงตั้งใจ มีควำมมุ่งมั่น จดจ่อกับกำรทสำขนม อดทนในกำรปั้น บี้ 

ประดิษฐ์ ต้ม ดังนั้นกำรทสำกิจกรรมที่เป็นลักษณะขนมไทย ต้องใช้ระยะเวลำในกำรทสำนำนเพรำะขนมไทยเป็นขนมที่

มีขั้นตอนในกำรทสำและเอกลักษณ์ของกำรทสำขนมแต่ละขั้นตอนมีควำมละเอียด ทสำให้ต้องใช้ระยะเวลำในกำรปั้นแป้ง 

นวดแป้ง กวนถั่วเหลือง กวนใส้ขนม ประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงำนในกำรทสำเด็กลงมือทสำอย่ำงตั้งใจ มุ่งมั่น จดจ่อกับสิ่งที่

กสำลงัทสำ ควบคมุอำรมณ์ของตนเองในแต่ละสถำนกำรณ์ให้รูจ้กักำรรอคอย จดักำรกบัอำรมณ์ของตนเองไม่ให้เล่น หรอื
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พูดคุยแสดงอำรมณ์หงุดหงิดเมื่อต้องรอคอยนำน ๆ หรือแสดงอำรมณ์โกรธเมื่อไม่ชอบหรือไม่พอใจ กำรลงมือปฏิบัติ

ค่อนข้ำงนำน และเดก็ได้ชมิรสชำตขิองขนมตนเองบอกได้ว่ำขนมทีท่สำมรีสชำติ มลีกัษณะเป็นอย่ำงไรต้องกำรปรบัปรงุ

แก้ไขอะไรในขนมของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้ช่วยส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) คือ ควำมสสำเร็จใน

ชวีติกำรทีเ่ดก็ได้เรยีนรูห้รอืทสำงำนทสำให้เดก็พฒันำควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ ช่วยให้เดก็ควบคมุตนเอง มคีวำมมุง่มัน่ 

ตั้งใจ จดจ่อ และในด้ำนของอำรมณ์ ควำมคิดและกำรกระทสำไม่ให้หุนหันพันแล่น คิดไตร่ตรองก่อนทสำเพื่อนสำไป 

สู่เป้ำหมำย [6-7]

 ผลกำรวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำ กำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อกำรส่งเสริมทักษะ

กำรควบคมุตนเองของเดก็ปฐมวยั สำมำรถใช้เป็นแนวทำงสสำหรบัคร ูผูท้ีม่หีน้ำทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ปฐมวยั หรอืผูท้ีส่นใจ

ในกำรพฒันำทกัษะกำรควบคมุตนเอง ในด้ำนจดจ่อใส่ใจ ควบคมุอำรมณ์ และตดิตำมประเมนิตนเองให้กบัเดก็ปฐมวยั 

โดยผูท้ีจ่ะใช้วธิหีรอืกระบวนกำรในแบบนีจ้ะต้องจดักจิกรรมเน้นในเรือ่งของกำรควบคมุตนเอง ควำมมุง่มัน่ จดจ่อใส่ใจ

กับสิ่งที่ทสำ กำรทสำงำนเป็นกลุ่ม โดยเปิดโอกำสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกำสให้เด็กได้ 

สังเกต สสำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นหำคสำตอบตำมแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ และกล้ำคิด กล้ำแสดงออกนสำเสนอผลงำนติดตำม

และประเมินตนเอง แก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย และเด็กจะเกิดทักษะในกำรควบคุมตนเองนั้นจะต้องผ่ำน 

กำรปฏิบัติอย่ำงสมส่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้

  1. ในกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ควรมจีสำนวนเพยีงพอกบัผูเ้รยีน เนือ่งจำก

เดก็ให้ควำมสนใจกบัส่ิงของแปลกใหม่ทีไ่ม่ซสำ้กบัของเดมิ และครคูวรให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในกำรเรยีนรูข้องเดก็โดย

ขอควำมร่วมมอืให้ผูป้กครองช่วยนสำเอำวสัดอุปุกรณ์วตัถดุบิทีใ่ช้ในกำรทสำขนมแต่ละสปัดำห์มำร่วมทสำกจิกรรมเพือ่เป็น

แรงจูงใจในกำรคิดออกแบบกิจกรรมและเป็นกำรฝึกกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน

  2. ในกำรจดักจิกรรมหำกในชัน้เรยีนมจีสำนวนเดก็มำก ครอูำจต้องวำงแผนในเรือ่งของวธิกีำรจดักำรในชัน้เรยีน 

โดยกำรหมุนเวียนโดยกำรจัดกิจกรรมแบบหมุนเวียนเพื่อให้กำรดูแลทั่วถึง สำมำรถควบคุมชั้นเรียนได้ดี

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรมกีำรศกึษำผลกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยทีม่ต่ีอทกัษะ หรอืควำมสำมำรถด้ำนอืน่ ๆ   

เช่น ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกระบวนกำรกลุ่มศึกษำ ทักษะ EF ด้ำนอื่น ๆ

  2. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยและกำรจัดกิจกรรม 

ในรูปแบบอื่น เช่น กำรจัดกิจกรรมร้อยลูกปัด หรือ ร้อยพวงมำลัย เป็นต้น

  3. ควรมีกำรศึกษำกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทอื่น ๆ อย่ำงเช่น อำหำรท้องถิ่น อำหำรประจสำชำต ิ

ที่เหมำะกับเด็กปฐมวัย
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