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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าด้าน
พฤติกรรมการวางแผนและจัดระบบด าเนินการส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ ประชากรที่
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2  จ านวน 22 คน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เครื่องมือนี้ใน
การวิจัยช้ันเรียน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ จ านวน 15 แผน และแบบประเมินผลการสังเกต
ทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการส าหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ
ความก้าวหน้า ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า พฤติกรรมการวางแผนและจัดระบบด าเนินการส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้
กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่  8 ถึง 14  
เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 23.18  
ค าส าคัญ : การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ / กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ 
 

Abstract 
The objective of this study was To study the comparison of The development of Executive 

functions in Planning and Organizing for preschool children by using fruit and vegetable juice 
activities. The population in this study consisted of 22 preschoolers in kindergarten 2 This tool in 
the classroom research consists of 15 fruit and vegetable juice activity plan plans and an 
observation evaluation form. Frontal cerebral systematic planning and implementation for 
preschool children. Statistics used were progress percentage. The results of the study found that 
Planning and organizing behavior for preschool children by using vegetable and fruit juice activities. 
Overall, the percentage of student progress increased by 8 to 14. In comparison, the whole class 
found that the percentage of progress The whole class equals 23.18 
Keywords: planning and systematization of operations / fruit and vegetable juice activities 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาทางสมองเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาด้านประสาทวิทยาสร้างความ
ตื่นตัวแก่ภาคการศึกษาที่ต่างหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาทางสมองของมนุษย์ในช่วงปฐมวัยสูงที่สุด ด้วยเหตุที่ 
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สมองเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และการเรียนรู้ การพัฒนาทางสมองตามทฤษฎี
ต่างๆ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ของไวก็อตสกี้ (wenty 's Theory) ทฤษฎีเพียเจท์ (Piaget' s Theory) ฯลฯ ล้วนเป็น
ส่วนหนึ่งของการท างานทางสมอง ซึ่งเป็นกระบวนการท างานระดับสูงของสมองที่ควบคุมความคิด อารมณ์          
การตัดสินใจและการกระท า ท าให้เริ่มต้น ลงมือท าและมุ่งมั่นท าจนงานบรรลุผลตามเป้าหมาย (Goal directed 
behaviors) ในเด็กปฐมวัย ทักษะที่เป็นองค์ประกอบหลักของ EF มี 5 ด้านส าหรับอายุ 2-5 ปี ดังนี้ 1) ความจ าขณะ
ท างาน (Working Memory) 2) การยับยั้งความคิดและพฤติกรรม (Inhibitory Control) 3) การเปลี่ยนความคิด
เมื่อเง่ือนไขเปลี่ยนไป (Shift) 4) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 5) การวางแผนและการจัดการ 
(Planning & Organizing) (BRIEF-P, 2008) ทักษะเหล่านี้มีความส าคัญในการที่บุคคลจะก าหนดเป้าหมายวางแผน
งาน และมุ่งมั่นท างานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองโดยเฉพาะช่วง
วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเด็กมีการเติบโตมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ เพราะช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นช่วงเวลาที่รอยเช่ือมต่อของเซลล์สมองแต่ละเซลล์จะถูกสร้างขึ้นและมีการเช่ือมโยงของเซลล์สมองจ านวนมาก 
กล่าวกันว่ามีถึง 14, 000 ล้านเซลล์ เส้นสายสัมพันธ์ของเซลล์สมอง ซึ่งเปรียบเสมือนสายเชื่อมระหว่างทรานซิสเตอร์
ในเครื่องค านวณนี้ จะเพิ่มตัวอย่างรวดเร็วทั้งสมองส่วนหลังและส่วนหน้าระหว่างอายุ 0-6 ขวบ (มาซารุอิบุกะ, 
2549) 

เด็กปฐมวัยจึงควรฝึก ทักษะสมองส่วนหน้า ที่เป็นกระบวนการทางความคิด ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้อง
กับการคิด ความรู้สึก และการกระท า เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด      
การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจ าและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับความส าคัญ
ของเรื่องต่างๆ และการท าสิ่งต่างๆ อย่างเป็นข้ันเป็นตอนจนบรรลุความส าเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ 
มีความส าคัญยิ่งต่อทั้งความส าเร็จในการเรียน การท างาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว ทักษะสมองส่วนหน้า นี้
นักวิชาการระดับโลกช้ีแล้วว่า ส าคัญกว่า IQ  ดั่งที่ รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2561:16) ช้ีว่าสมองส่วนหน้า 
ท าหน้าที่ยับยั้งการเข้าหายาเสพติดโดยควบคุมความคิดและการกระท า ยับยั้งไม่ให้ตอบสนองไปตามความต้องการ 
รู้จักคิดว่าสิ่งไหนไม่ดี  การส่งเสริมให้เด็กมีทักษะสมองส่วนหน้า ที่ดีตามวัย จึงช่วยลดปัญหาพฤติกรรม ลดความ
ขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหาสังคม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ติดการพนัน ติดยาเสพติด        
ช่วยพัฒนาประเทศของเราอย่างยั่งยืน สอคล้องกับ สุภาวดี หาญเมรี (2561:8) กล่าวว่า เมื่อเด็กได้รับโอกาสพัฒนา
ทักษะสมองส่วนหน้า ทั้งตัวเด็กและสังคมจะได้รับประโยชน์ เพราะจะช่วยสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและช่วยในการ
ตัดสินใจในทางที่สร้างสรรค์ต่อตัวเองและคนอ่ืนๆ  หากเด็กมีทักษะสมองส่วนหน้า เขาจะมีความสามารถในการคิดที่
ดี  

กิจกรรมการท าน้ าจากผัก ผลไม้ เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาสมองส่วนหน้า ด้านการวางแผน จัดระบบ
ด าเนินการ จินดา วสุอุดม (2541.3) กล่าวว่า กิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ 
ด้านสติปัญญา ได้แก่ ความคิด ความเข้าใจ   ความรู้สึก เจตคติ ซึ่งจะรวมการพัฒนาลักษณะความคิดคล่องตัว 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ความคิดจินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น ความพอใจที่จะ
ท างานที่ยากและซับซ้อน ความพร้อมที่จะเสีย และสุดท้ายคือ การน าความรู้  กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ ในการ
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะสมองส่วนหน้า ด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ ให้แก่เด็กปฐมวัย มีทักษะ     
การวางแผน การจัดระบบด าเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กควรมีเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ 

ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนมาเป็นเวลานานสังเกตพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย
นั้น เด็กควรที่จะได้พัฒนาด้านด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการกิจกรรมที่ได้ลงมือท าด้วยกิจกรรมการ  
ทดลองต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมประเภทประกอบอาหาร (Cooking) โดยเฉพาะกิจกรรมการท าน้ าจากผัก ผลไม้ 
เพื่อฝึกทักษะสมองส่วนหน้า ที่เป็นกระบวนการทางความคิด ในสมองส่วนหน้า ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก 
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และการกระท า เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน 
ความมุ่งมั่น การจดจ าและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่างๆ และการท าสิ่ง
ต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความส าเร็จ จากที่เราได้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า
ด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ  เราจึงน ากิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ มาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะ ด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีการวางแผน และล าดับขั้นตอนที่
ชัดเจน ประกอบกับผลพลอยได้ที่เด็กได้รับประโยชน์จากผักและผลไม้ 

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะสมองส่วนหน้า ด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
            ด้านเนื อหา 
 เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า       
ด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการส าหรับเด็กปฐมวัย  ครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาการจดักิจกรรมการท าน้ า
ผักผลไม้และทักษะสมองส่วนหน้าด้นการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ 

ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น  กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม ้
 ตัวแปรตาม  ทักษะสมองส่วนหน้า ด้านการวางแผนและจดัระบบด าเนินการ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
        กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย-หญิง จ านวน 22 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน 
อนุบาล 2/2 โรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

เคร่ืองมือวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการท าน้ าผกั ผลไม้ จ านวน 15 แผน ซึ่งประกอบไปด้วย 
   กิจกรรมที่ 1 น้ าสม้คั้นจี๊ดจา๊ด 
   กิจกรรมที่ 2 น้ าผึ้งมะนาวแสนละมุน 
   กิจกรรมที่ 3 น้ าใบเตยมรกต 

 

กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 

 

ทักษะสมองส่วนหน้า ดา้นการ
วางแผนและจดัระบบด าเนินการ 
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   กิจกรรมที่ 4 น้ าอัญชันมะนาวเปลีย่นส ี
   กิจกรรมที่ 5 น้ ากระเจี๊ยบเปรี้ยวหวาน 
   กิจกรรมที่ 6 น้ ามะตูมแสนหวาน 
   กิจกรรมที่ 7 น้ าตะไครห้๊อมหอม 
   กิจกรรมที่ 8 น้ าแตงโมปั่นแสนอรอ่ย 
   กิจกรรมที่ 9 น้ าองุ่นปั่นหรรษา 
   กิจกรรมที่ 10 น้ าเสาวรสปั่นกลิ่นมหัศจรรย ์
   กิจกรรมที่ 11 น้ าฝรั่งปั่นแสนอร่อย 
   กิจกรรมที่ 12 น้ าแก้วมังกรปั่นคลายร้อน 
   กิจกรรมที่ 13 น้ าสตรอเบอรร์ี่ปั่นหวานเจี๊ยบ 
   กิจกรรมที่ 14 น้ าแครอทแอปเปลิเขียวปั่นรีมิกซ ์
   กิจกรรมที่ 15 น้ ามะเขือเทศสับปะรดปั่นผสมผสาน 
 2. แบบประเมินผลการสังเกตทักษะสมองส่วนหน้า ด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคล 
 

 คะแนนหลังการทดลอง - คะแนนก่อนการทดลอง    x  100 
        คะแนนเต็ม 

 
 สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนมีสูตรค านวณ ดังน้ี    

               1. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง โดยใช้สูตร
หาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

สูตรค านวณหาค่าเฉลี่ย      �̅� = 
Σ𝑥

N
 

 
แทนสูตร คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน – คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคูณด้วย 100 หารด้วยคะแนนเต็ม 

 
 2. การหาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) หาได้จากสูตร 

 
 ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล 

 โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียน เพิ่มขึ้น 22 คน ตั้งแต่ 8 คะแนน ถึง 14 
คะแนน แสดงว่านักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ พัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าด้านการ
วางแผนและจัดระบบด าเนินการ มีคะแนนค่าสถิติทดสอบที่มีการแจกแจงเป็น 23.18 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผน  และจัดระบบ
ด าเนินการ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 
เลขท่ี ช่ือ-สกุล คะแนนก่อน 

(50) 
คะแนนหลัง 

(50) 
ผลตา่งคะแนน ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1 เด็กชายขุมทรัพยร์  ลุยทอง 19 32 13 26 
2 เด็กชายจรภิัทร  ยาหอม 22 36 14 28 
3 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  โต๊ะมสุอ 20 33 13 26 
4 เด็กชายธนวัฒน์  ใจยั่งยืน 19 31 12 24 
5 เด็กชายธันวา  ทองสุข 11 22 11 22 
6 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ   22 33 11 22 
7 เด็กชายนิชคุณ  ตุ่นค า 13 22 9 18 
8 เด็กชายวงศกร  วีระค า 28 42 14 28 
9 เด็กชายอดิศักดิ์  หมื่นไกร 22 34 12 24 
10 เด็กชายเอกราช  เรื่อศรีจันทร์ 20 31 11 22 
11 เด็กชายอนันต์ยศ  ลิม้ประเสริฐ 12 24 12 24 
12 เด็กหญิงกัญญาภคั  วงษ์ภู่ 18 31 13 26 
13 เด็กหญิงชุติมา  จันทร์เช้ือ 22 34 12 24 
14 เด็กหญิงญาณัฐฌรา  จันนาค 23 37 14 28 
15 เด็กหน้องหญิง 20 30 10 20 
16 เด็กหญิงธัญพร  พลอาจ 23 36 13 26 
17 เด็กหญิงปัทการณ์  ปานะ 22 34 12 24 
18 เด็กหญิงปวิชญาดา  น าอ่อน 22 32 10 20 
19 เด็กหญิงพิยดา  สากล 18 26 8 16 
20 เด็กหญิงศศินภา  สุวรรณวัฒนา 11 20 9 18 
21 เด็กหญิงสุตาภัทร  พวงกุหลาบ 22 34 12 24 
22 เด็กชายพงศกร  สุทธิสนธิ ์ 15 25 10 20 

ค่าเฉลี่ย 19.27 30.86 11.59 23.18 
S.D. 4.41 5.55 1.71 3.42 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการท าน้ าผัก 

ผลไม้มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ เพิ่มขึ้นทุกคน
ตั้งแต่ 8 ถึง 14 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียน เท่ากับ 23.18 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ทั้งช้ันเรียนก่อนและหลัง        
การจัดกิจกรรม 

 
คะแนนเฉลีย่ก่อนการจดักิจกรรม คะแนนเฉลีย่หลังการจัดกิจกรรม คะแนนร้อยละความกา้วหน้าท้ังช้ัน

เรียน 
19.27 30.86 23.18 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจดักิจกรรมเท่ากับ19.27 และ 30.86  

ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 23.18 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ ก่อน-หลังการจัด
กิจกรรม 
 

 
 

จากภาพที่ 1 นักเรียนทั้ง 22 คน มีพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าด้านการการวางแผนและจัดระบบ
ด าเนินการที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้     
มีทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 

 
สรุปผลการวิจัย  

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ภาคเรียนที่ 1 -2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 22 
คน พบว่าการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนสอนเป็น 19.27 และ 4.41 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 30.86 
และ 5.55 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียน เท่ากับ 23.18
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พัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการ
การท าน้ าผัก ผลไม้ หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบ
ด าเนินการของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้  นักเรียนช้ันอนุบาล 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า คะแนนร้อยละความก้าวหน้านักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคนท่ีเป็นเช่นน้ี เกิดจากเด็กเกิดการเรียนรูไ้ป
ทีละขั้นตอนผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกกรมการท าน้ าผัก ผล ไม้เพื่อสุขภาพ มีการวางแผนและ
จัดระบบด าเนินการจึงท าให้สมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการพัฒนาสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2561:16) ที่กล่าวว่า ทักษะสมองส่วนหน้า เป็นสิ่งที่ส าคัญที่เด็กควรได้รับการฝกึฝน
เพื่อการเตรียมพร้อมศักยภาพ การแก้ไขปัญหา การวางแผนจัดการกับชีวิต ทักษะการใช้ชีวิตช่วยให้เด็กเข้าใจและ
รู้จักคิด เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตที่ช่วยให้เด็กเข้าใจ รู้จักคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1  ควรมีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้พร้อมส าหรับเด็กทุกคน 
 1.2  ก่อนให้เด็กจัดกิจกรรมครูควรสาธิตวิธีการสร้างผลงานให้เด็กเข้าใจ เพื่อเด็กจะได้สามารถท า

ผลงานได้ด้วยตนเอง 
 1.3  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 1.4  การน าแผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ ไปใช้ครูจะต้องศึกษาให้

เข้าใจและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์และบริบทของโรงเรียน 
 1.5  ควรให้ผู้ปกครองน ากิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ ไปใช้กับเด็กได้นอกเหนือจากที่ครูสอนใน

ห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการของ

เด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ กับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรูปแบบอื่น 
 2.2  ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับใช้ในกิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ เพื่อพัฒนา

ทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.3  ควรท าการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้        
เพื่อน าไปพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กให้ครบทุกด้าน เช่น ด้านร่างกาย           
ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าด้านการวางแผนและจัดระบบด าเนินการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการท าน้ าผัก ผลไม้ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
ส าเร็จลงไปด้วยความกรุณาจากผู้เช่ียวชาญที่สละเวลาพิจารณาตรวจสอบนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บข้อมูล           
ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยที่ให้ค าปรึกษา คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือการสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ใช้ในการ
ท าวิจัยในช้ันเรียนท าให้การด าเนินการส าเร็จไปได้ด้วยดี ในการวิจัยชั้นเรียนฉบับน้ีออกมาสมบรูณ์มากยิ่งข้ึน 

สุดท้ายขอขอบพระคุณครูอีกหลายคนที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด ท่ีให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจให้ผู้วจิยั
ท าวิจัยชั้นเรียนได้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
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