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บทคัดย่อ

การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อศึึกษาการมีีส่่วนร่่วมในการจััด
การเรีียนรู้้� และศึึกษาผลของการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย ผู้้�ร่่วมวิิจััย
ประกอบด้้วย บุุคลากรของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า จัันทบุุรีี จำำ�นวน 10 คน
ผู้้�ปกครอง จำำ�นวน 50 คน และเด็็กอายุุ 3–5 ปีี จำำ�นวน 60 คน เครื่่�องมืือการวิิจััยประกอบด้้วย
แบบบัันทึึกข้้อมููลทั่่�วไปของเด็็ก แบบประเมิินพััฒนาการด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย มีีค่่า
ความเชื่่�อมั่่�น .90 แบบประเมิินพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย มีีค่่า
ความเชื่่อ� มั่่�น .98 และแนวคำำ�ถามในการสนทนากลุ่่�ม ดำำ�เนิินการ 2 วงรอบ วงรอบละ 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
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การวางแผน การปฏิิบััติิการ การประเมิินผล และการปรัับปรุุงพััฒนา ในช่่วงเดืือนมกราคมถึึงเดืือน
สิิงหาคม 2563 วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติคิ วามถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน paired t-test,
independent t-test และวิิธีีการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
	ผลการวิิจัยั พบว่่า 1) แนวทางการจััดการเรีียนรู้้เ� พื่่อ� พััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย ควรมีี
การสอนแบบเน้้นกิิจกรรมเป็็นฐาน ซึ่ง่� ประกอบด้้วยกิิจกรรมรายบุุคคลและกิิจกรรมกลุ่่�ม 2) หลัังได้้รับั
การสอนที่่�ส่ง่ เสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร เด็็กปฐมวััยมีีคะแนนเฉลี่่ย� การคิิดเชิิงบริิหารด้้านการหยุุด การยัับยั้้ง�
พฤติิกรรม ด้้านการเปลี่่ย� น/ยืืดหยุ่่�นความคิิด และด้้านการควบคุุมอารมณ์์ สููงกว่่าก่่อนได้้รับั การสอนฯ
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p < .001) และ 3) หลัังได้้รับั การสอน กลุ่่�มที่่�ได้้รับั การสอนที่่�ส่ง่ เสริิมการคิิด
เชิิงบริิหารมีีคะแนนเฉลี่่ย� พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารสููงกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รับั การสอนแบบ
มอนเตสซอรีีอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (t = 2.047, p < .05)
	จากการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�มีีข้อ้ เสนอแนะว่่า ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า จัันทบุุรีี
ควรมีีการพััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�ส่ง่ เสริิมการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััยให้้ได้้ครบทุุกด้้าน
และพััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�สามารถลดพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร
คำำ�สำำ�คััญ: การคิิดเชิิงบริิหาร เด็็กปฐมวััย ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก การวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วม

Abstract

This participatory action research aimed to study the participation in learning
management and to determine the effects of the learning management for executive
function development in preschool children. The participants were composed of ten
personnel of Child Development Center, Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi,
50 parents, and 60 children aged 3 to 5 years old. The research instruments included
the child’s data record form, the executive function in preschool children assessment
form with reliability as .90, the problematic behaviors regarding executive function
in preschool children assessment form with reliability as .98, and the focus group
guide. Two cycles of this research (each cycle comprised 4 steps including plan, do,
check, and act) were conducted from January to August, 2020. Data were analyzed
using frequency, percentage, mean, standard deviation, paired t-test, independent
t-test, and content analysis.
The research results revealed that 1) the guideline of learning management for
executive function development in preschool children should focus on activity-based
instruction including individual and group activities; 2) after receiving the instruction
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that promoted executive function, the preschool children had statistically significant
higher mean scores of three domains of executive function (inhibit, shift, and emotional
control) than those of before receiving the instruction (p < .001); and 3) after the
experiment, the preschool children who received the instruction that promoted executive
function had statistically significant higher mean score of problematic behaviors regarding
executive function than the preschool children who received the Montessori instruction
(t = 2.047, p < .05).
This research suggests that the Child Development Center, Phrapokklao Nursing
College, Chanthaburi should further develop the learning activities that promote all
domains of executive function in preschool children as well as promote the learning
activities that reduce the problematic behaviors regarding executive function.
Keywords: Executive function, Preschool children, Child care center,
			 Participatory action research

ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
เด็็กควรได้้รัับการพััฒนาศัักยภาพตั้้�งแต่่ช่่วง
ปฐมวััย เพราะเป็็นช่่วงโอกาสทองที่่�สมองเด็็กกำำ�ลััง
พััฒนา เพื่่�อให้้เด็็กเป็็นทุุนมนุุษย์์ที่่�มีีคุุณภาพของ
ประเทศไทยและโลกยุุคใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�ง
สมองส่่วนหน้้าสุุดของเด็็กปฐมวััยทำำ�หน้้าที่่�ด้้าน
การคิิดเชิิงบริิหาร (executive function [EF]) โดย
การคิิดเชิิงบริิหารประกอบด้้วยทัักษะอย่่างง่่าย 3 ด้้าน
ได้้แก่่ ความจำำ�ขณะทำำ�งาน (working memory)
การหยุุ ด พฤติิ ก รรมที่่� เ คยชิิ น หรืือการยัั บ ยั้้� ง ชั่่� ง ใจ
(inhibitory control) และการคิิดยืืดหยุ่่�น เปลี่่�ยน
ความคิิดได้้โดยไม่่ยึดึ ติิดความคิิดเดีียว (cognitive
flexibility) ซึ่่�งทัักษะเหล่่านี้้�จะเริ่่�มพััฒนาในเด็็กวััย
2–6 ปีี และเป็็นรากฐานสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เด็็กมีีการคิิด
เชิิงบริิหารในลำำ�ดับั ต่่อๆ ไป คืือ การควบคุุมอารมณ์์
การวางแผน/การกำำ�กับั ตนเอง การจััดลำ�ดั
ำ บั ความสำำ�คัญ
ั
ของงาน การเริ่่ม� ลงมืือทำำ� การคิิดหาวิิธีที่่ี ห� ลากหลาย
ในการแก้้ปัญ
ั หา และการจััดการงานให้้เสร็็จ (วรสิิทธิ์์�

ศิิริพิ รพาณิิชย์์ และนััยพิินิจิ คชภัักดีี, 2561) ทัักษะเหล่่านี้้�
จะพััฒนาไปเรื่่�อยๆ ในวััยเรีียนและวััยรุ่่�น จนกระทั่่�ง
โตเป็็นผู้้ใ� หญ่่ หากเด็็กมีีการคิิดเชิิงบริิหารที่่�ดีี เด็็กจะมีี
ความจํําดีี มีีสมาธิิ มีีความมุ่่�งมั่่�นพากเพีียร เข้้าใจ
อารมณ์์ตนเองและผู้้�อื่่�น ทํําให้้มีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีี และ
สามารถดํํารงตนอยู่่�ในโลกแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงใน
ศตวรรษที่่� 21 ได้้อย่่างมีีความสุุข (จุุฬินิ ฑิิพา นพคุุณ,
2561) เด็็กแต่่ละคนมีีการคิิดเชิิงบริิหารมากน้้อย
แตกต่่างกััน เด็็กที่่�มีีความบกพร่่องของการคิิดเชิิง
บริิหารจะนำำ�มาซึ่่ง� ปััญหาพฤติิกรรมในชั้้�นเรีียน ทำำ�ผิดิ
กฎระเบีียบ ก้้าวร้้าว ใช้้ความรุุนแรง ติิดบุหุ รี่่� ติิดการพนััน
ติิดยาเสพติิด (นวลจัันทร์์ จุุฑาภัักดีีกุลุ , 2562)
	ปััจจุุบัันมีีข้้อมููลการศึึกษาที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า
เด็็กที่่�มีีการคิิดเชิิงบริิหารที่่�ดีีตั้้�งแต่่ปฐมวััยมีีโอกาส
ที่่�จะมีีปััญหาเกเร ติิดยาเสพติิด และทำำ�ผิดิ กฎหมาย
เมื่่�อเป็็นผู้้�ใหญ่่น้้อยกว่่าเด็็กที่่�มีีการคิิดเชิิงบริิหารที่่�
ไม่่ดีี ซึ่่�งปััญหายาเสพติิดเป็็นปััญหาสำำ�คััญในวััยรุ่่�น
โดยการศึึกษาพบว่่า เด็็กที่่�มีีการควบคุุมตนเองที่่�ดีี
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จะสามารถหลีีกเลี่่ย� งจากปััญหานี้้�ได้้ (Baler & Volkow,
2006) และจากคำำ�แถลงของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
ป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด (ป.ป.ส.) ในหนัังสืือ
“EF ภููมิิคุ้้�มกัันชีีวิติ และป้้องกัันยาเสพติิด คู่่�มืือสำำ�หรัับ
ครููอนุุบาล” ระบุุว่า่ ปััจจุบัุ นั ผู้้เ� สพยาเสพติิดหน้้าใหม่่
และผู้้�ที่่�เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องในวงจรของยาเสพติิดมีีอายุุ
น้้อยลงเรื่่อ� ยๆ โดยในปีี 2558 เป็็นปีีแรกที่่�สำำ�นักั งาน
ป.ป.ส. ได้้กำ�ำ หนดทิิศทางการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันยาเสพติิด
ในเด็็กและเยาวชนตั้้�งแต่่ปฐมวััย โดยทำำ�งานบนฐาน
ความรู้้ค� วามสามารถของสมองในการบริิหารจััดการ
ชีีวิิต ซึ่่�งเชื่่�อว่่า หากเด็็กได้้รัับการพััฒนาการคิิดเชิิง
บริิหารตั้้�งแต่่ช่ว่ งนี้้� โอกาสที่่�จะเสพยาเสพติิดเมื่่�อโต
ขึ้้�นจะน้้อยลง (สุุภาวดีี หาญเมธีี, ธิิดา พิิทักั ษ์์สินิ สุุข,
และภาวนา อร่่ า มฤทธิ์์� , 2561) นอกจากนี้้� ยัั ง มีี
การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการคิิดเชิิงบริิหารที่่�พบว่่า เด็็กที่่�มีี
การคิิ ด เชิิ ง บริิ ห ารที่่� ดีี จ ะประสบความสำำ� เร็็ จ ใน
การเรีียน การทำำ�งาน การใช้้ชีีวิิต มีีคุุณภาพชีีวิิต
สถานภาพสมรส และเศรษฐานะที่่�ดีกี ว่่าเด็็กที่่�มีกี ารคิิด
เชิิงบริิหารต่ำำ��กว่่า (Moffitt et al., 2011) จาก
รายงานผลพััฒนาการด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็ก
ปฐมวััย เมื่่อ� เดืือนตุุลาคม 2559 ของศููนย์์วิจัิ ยั ประสาท
วิิทยาศาสตร์์ และสถาบัันแห่่งชาติิเพื่่อ� การพััฒนาเด็็ก
และครอบครััว โดยการวััดการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็ก
อายุุ 2–6 ปีี จำำ�นวน 2,965 คน ซึ่่�งเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลกระจายทุุกภููมิิภาคของประเทศไทย พบว่่า เด็็ก
เกืือบร้้อยละ 30 มีีปััญหาพฤติิกรรมด้้านการคิิดเชิิง
บริิหารมาก ซึ่่ง� มากกว่่าเกณฑ์์เฉลี่่ย� ของเด็็กปกติิทั่่ว� ไป
ทำำ�ให้้เด็็กเหล่่านี้้�มีปัี ญ
ั หาในการกำำ�กับั ตนเอง ทำำ�โดย
ไม่่คิิด ใจร้้อน รอคอยไม่่เป็็น สมาธิิสั้้�น ไม่่สามารถ
ทำำ� งานยากให้้ สำำ� เร็็ จ ได้้ ทั้้� ง นี้้� เด็็ ก ที่่� มีี ปัั ญ หาทาง
พฤติิกรรมในระยะยาวจะเป็็นอุุปสรรคต่่อความสำำ�เร็็จ
ในด้้านการเรีี ย น การทำำ � งาน การอยู่่�ร่่ วมกัั น ใน
สัังคม รวมทั้้�งมีีโอกาสเกิิดปัญ
ั หาสัังคมอื่่น� ๆ ตามมา
จากการศึึกษาเปรีียบเทีียบเด็็กที่่�ขาดการพััฒนาการ

คิิดเชิิงบริิหารกัับเด็็กที่่�ได้้รัับการพััฒนาการคิิดเชิิง
บริิหาร พบว่่า เด็็กที่่�ขาดการพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหาร
มีีรายได้้น้อ้ ยกว่่า มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีประวััติอิ าชญากรรม
สููงกว่่าถึึง 4 เท่่า มีีแนวโน้้มที่่�จะใช้้สารเสพติิดสููงกว่่า
ถึึง 3 เท่่า และมีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นพ่่อแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยว
สููงกว่่าถึึง 2 เท่่า (นวลจัันทร์์ จุุฑาภัักดีีกุลุ , นุุชนาฏ รัักษีี,
ปนััดดา ธนเศรษฐกร, และอรพิินท์์ เลิิศอวััสดาตระกููล,
2560; เพ็็ญพรรณ จิิตตะเสนีีย์์, 2560) ดัังนั้้�นจึึง
ควรส่่งเสริิมให้้เด็็กมีีการคิิดเชิิงบริิหารที่่�ดีี เพื่่อ� กํําหนด
เป้้าหมายในชีีวิิตของตนเอง ซึ่่�งเด็็กจะทํําได้้ด้้วย
การมีีทัักษะสมองที่่�ดีี (ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์,
2561 ข)
แนวทางสำำ�คัั ญ ของการพัั ฒ นาการคิิ ด เชิิ ง
บริิหารในเด็็กปฐมวััย คืือ ควรจััดผ่่านประสบการณ์์
ที่่�หลากหลาย (Kosokabe et al., 2021) และมีี
กิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้ลงมืือทํําด้้วยตนเอง
(จุุฬิินฑิิพา นพคุุณ, 2561) ซึ่่�งการให้้เด็็กลงมืือทำำ�
ด้้ ว ยตนเองจะทำำ� ให้้ เ ด็็ ก เกิิ ด ความรู้้�สึึ ก เป็็ น อิิ ส ระ
สนุุกสนาน ได้้ฝึกึ การจดจำำ�ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ
ได้้ควบคุุมตนเอง มีีการยัับยั้้ง� พฤติิกรรมของตนเอง
ขณะลงมืือทำำ � มีี ก ารยืืดหยุ่่�นความคิิ ด วางแผน
การจััดการด้้วยตนเอง พร้้อมที่่�จะทำำ�กิจิ กรรมซ้ำำ��เมื่่อ�
เกิิดความพึึงพอใจและสนใจโดยไม่่ต้้องมีีสิ่่�งอื่่�นมา
กระตุ้้�น ทั้้�งนี้้� ระบบการสอนและการดููแลเด็็กปฐมวััย
ไม่่ควรเร่่งเรีียนเขีียนอ่่านเพีียงอย่่างเดีียว เพราะจะ
ทำำ�ให้้เด็็กขาดโอกาสในการฝึึกคิิด ฝึึกตััดสินิ ใจ และ
ฝึึกกำำ�กัับตนเองไปสู่่�เป้้าหมาย ซึ่่�งการคิิดเชิิงบริิหาร
เป็็นทัักษะที่่�ไม่่สามารถสร้้างขึ้้�นเองด้้วยการท่่องจำำ�
แต่่ต้้องอาศััยการพััฒนาผ่่านประสบการณ์์ที่่�เด็็กได้้
พบเจอ ผ่่านกิิจกรรมกัับทางครอบครััวและทางโรงเรีียน
หรืือผ่่านการฝึึกหััดที่่�เด็็กได้้ลงมืือทำำ�ด้้วยตนเอง
อย่่างสม่ำำ��เสมอ (สุุภาวดีี หาญเมธีี และคณะ, 2561)
นอกจากนี้้�ยังั มีีวิธีิ กี ารจััดการเรีียนรู้�สำ้ �ำ หรัับเด็็กปฐมวััย
ที่่�ได้้รับั การยอมรัับว่่าเป็็นหนึ่่�งในวิิธีที่่ี ส� ามารถส่่งเสริิม
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ให้้เด็็กมีีการคิิดเชิิงบริิหารได้้จริงิ คืือ วิิธีกี ารสอนแบบ
มอนเตสซอรีี (Montessori) จากการศึึกษาติิดตาม
ในระยะยาวพบว่่า เด็็กปฐมวััยที่่�ได้้เรีียนด้้วยวิิธีกี ารสอน
แบบมอนเตสซอรีี มีีการคิิดเชิิงบริิหารที่่�ดีีเมื่่�อโตขึ้้�น
(Lillard et al., 2017) เพราะวิิธีีการสอนนี้้�จะช่่วย
ส่่งเสริิมให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิจริิง
ผ่่านอุุปกรณ์์ที่่�ครููจััดเตรีียมไว้้ โดยให้้อิิสระกัับเด็็ก
ภายใต้้สภาพแวดล้้อมการสอนแบบมอนเตสซอรีี ซึ่ง่�
จะช่่วยให้้เด็็กได้้พััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารได้้ครบทั้้�ง
3 กลุ่่�มทัักษะ ได้้แก่่ กลุ่่�มทัักษะพื้้�นฐาน กลุ่่�มทัักษะ
การกำำ�กับั ตนเอง และกลุ่่�มทัักษะปฏิิบัติั ิ ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
ทัักษะการคิิดเชิิงบริิหาร 9 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านการจํํา
เพื่่�อใช้้งาน 2) ด้้านการยั้้�งคิิด ไตร่่ตรอง 3) ด้้าน
การยืืดหยุ่่�นความคิิด 4) ด้้านการจดจำำ�ใส่่ใจ 5) ด้้าน
การควบคุุมอารมณ์์ 6) ด้้านการติิดตามประเมิินผล
7) ด้้านการริิเริ่่�มและลงมืือทํํา 8) ด้้านการวางแผน
จััดระบบดํําเนิินการ และ 9) ด้้านการมุ่่�งเป้้าหมาย
(จุุฬิินฑิิพา นพคุุณ, 2561) สำำ�หรัับกิิจกรรมอื่่น� ๆ ที่่�
สามารถส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหารได้้ เช่่น การเล่่น
บทบาทสมมุุติแิ นวแฟนซีี การฝึึกเจริิญสติิสัมั ปชััญญะ
การให้้ช่ว่ ยทำำ�งานบ้้าน ซึ่่ง� การมอบหมายให้้เด็็กช่่วย
ทำำ�งานบ้้านเป็็นสถานการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เด็็กได้้ฝึึกคิิด
วางแผน จััดสรรเวลา และแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า เป็็น
การส่่งเสริิมให้้เด็็กมีีการคิิดเชิิงบริิหาร (ประเสริิฐ
ผลิิตผลการพิิมพ์์, 2561 ก) จะเห็็นได้้ว่่า ในการจััด
การเรีียนรู้้� มีีทั้้�งปััจจััยที่่�โรงเรีียนสามารถจััดการได้้
และที่่�ไม่่สามารถจััดการได้้ ซึ่ง่� ต้้องอาศััยความร่่วมมืือ
จากผู้้ป� กครอง ส่่วนปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการคิิดเชิิงบริิหาร
ของเด็็กนั้้�นมีีหลายปััจจััย เช่่น ความแตกต่่างของ
พื้้�นฐานอารมณ์์ ประสบการณ์์ในช่่วงแรกของชีีวิิต
ความผิิดปกติิในการทำำ�หน้้าที่่�ของระบบประสาท
การมีีสติิปัญ
ั ญาบกพร่่อง เหตุุการณ์์ที่่เ� ป็็นความเครีียด

ในชีีวิิต การที่่�เด็็กรัับรู้้ �ว่่าตนเองไร้้ความสามารถ
(วีีระศัักดิ์์� ชลไชยะ, 2561)
	ศููนย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก วิิ ท ยาลัั ย พยาบาล
พระปกเกล้้า จัันทบุุรีี มีีปณิิธานที่่�จะพััฒนาเด็็กให้้
เป็็นเด็็กที่่� “พััฒนาการดีี มีีความสุุข สนุุกเรีียนรู้้�
เชิิดชููคุณธ
ุ รรม” โดยให้้การดููแลเด็็กและจััดการเรีียนรู้้�
ตามมาตรฐานของกระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก าร โดยใช้้
แนวคิิดของหลัักสููตรการศึึกษาปฐมวััย พ.ศ. 2560
ที่่�ว่่า “ยึึดหลัักการเลี้้�ยงดููและให้้การศึึกษาที่่�เน้้นเด็็ก
เป็็นสำำ�คัญ
ั โดยคำำ�นึงึ ถึึงความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล
และวิิถีีชีีวิิตของเด็็ก ตามบริิบทของชุุมชน สัังคม
และวััฒนธรรมไทย ยึึดพัฒ
ั นาการและการพััฒนาเด็็ก
โดยองค์์รวมผ่่านการเล่่นอย่่างมีีความหมายและ
มีี กิิ จ กรรมที่่� ห ลากหลาย จัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ ห้้ เ ด็็ ก มีี
ทัักษะชีีวิิตและสามารถปฏิิบััติิตนตามหลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง เป็็นคนดีี มีีวินัิ ยั และมีีความสุุข”
โดยการวิิจััยครั้้�งนี้้�ใช้้แนวคิิดการส่่งเสริิมการคิิดเชิิง
บริิหารของเด็็ก ตามหลัักสููตรการศึึกษาปฐมวััย พ.ศ.
2560 และแนวคิิดการมีีส่่วนร่่วมของโรงเรีียนและ
ผู้้�ปกครอง ซึ่่�งผลการวิิจััยที่่�ได้้จะนำำ�ไปเป็็นแนวทาง
ในการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารใน
เด็็กปฐมวััยต่่อไป ส่่งผลให้้เด็็กมีีการคิิดเชิิงบริิหาร
มากขึ้้�น มีีพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิง
บริิหารลดลง อัันจะเป็็นรากฐานแห่่งความสำำ�เร็็จใน
ชีีวิิตของเด็็กต่่อไป
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่อ� ศึึกษาการมีีส่ว่ นร่่วมในการจััดการเรีียนรู้้�
เพื่่อ� พััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย
2. เพื่่อ� ศึึกษาผลของการจััดการเรีียนรู้้เ� พื่่อ� พััฒนา
การคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย ต่่อการคิิดเชิิงบริิหาร
และพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร
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กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยใช้้แนวคิิดการส่่งเสริิม
การคิิดเชิิงบริิหารของเด็็ก ตามหลัักสููตรการศึึกษา
ปฐมวััย พ.ศ. 2560 และแนวคิิดการมีีส่ว่ นร่่วมของ
โรงเรีียนและผู้้�ปกครอง ในการจัั ดการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
พััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย ซึ่่�งกลไกที่่�
ใช้้ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงมีีลัักษณะเป็็น
กระบวนการ ตามแนวคิิ ด การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ 5
ขั้้�นตอน ได้้แก่่ การวางแผน (plan) การปฏิิบััติิการ
(do) การประเมิินผล (check) การปรัับปรุุงพััฒนา
ขั้นตอนที่ 1
การวางแผน
การสังเกต
รวบรวมข้อมูล
เพื่อการพัฒนา
วางแผน
การเรียนรู้

ขั้้�นตอนที่่� 2
การปฏิิบัติั ิการ
การให้้ความรู้้�
ศึึกษาผลของ
การใช้้แผน
การเรีียนรู้้�

(act) และการบููรณาการ (integrate) ร่่ ว มกัั บ
แนวคิิดการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วม ของ
Crane and O’regon (2010 อ้้ างถึึ งในอมาวสีี
อัั ม พัั น ศิิ ริิ รัั ตน์ ์ และพิิ ม พิิ ม ล วงศ์์ ไชยา, 2560)
ที่่�ประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ การสัังเกต
การวางแผน การปฏิิ บัั ติิ การสะท้้ อ นคิิ ด และ
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ซึ่่�งผลลััพธ์์ที่่�คาดว่่าจะได้้ คืือ
เด็็กปฐมวััยมีีการคิิดเชิิงบริิหารมากขึ้้�น มีีพฤติิกรรม
ที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารลดลง สรุุปเป็็น
กรอบแนวคิิดในการวิิจััยได้้ดัังแผนภาพที่่� 1

ขั้้�นตอนที่่� 3
การประเมิินผล
การสะท้้อนคิิด
ประเมิินผล
การเปลี่่ย� นแปลง/
พฤติิกรรม
การมีีส่่วนร่่วม

ขั้นตอนที่ 4
การปรับปรุง
พัฒนา
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกัน
ปรับแก้กิจกรรม/
แผนการสอน

ขั้้�นตอนที่่� 5
การบููรณาการ
ศููนย์์พััฒนา
เด็็กเล็็กพิิจารณา
เพิ่่�มกิิจกรรม
ในหลัักสููตร

แผนภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบ
มีีส่ว่ นร่่วม (participatory action research [PAR])
ประกอบด้้วย 2 วงรอบ วงรอบละ 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
การวางแผน การปฏิิบััติิการ การประเมิินผล และ
การปรัั บ ปรุุ ง พัั ฒ นา และขั้้� น ตอนสุุ ดท้ ้ า ย คืือ
การบููรณาการ โดยดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย คืือ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า
จัันทบุุรีี
	ผู้้�ร่่วมวิิจััย
วงรอบที่่� 1 ประกอบด้้วย 2 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
		 กลุ่่�มที่่� 1 บุุคลากรของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า จัันทบุุรีี ประกอบด้้วย

ครููปฐมวััย จำำ�นวน 4 คน พี่่�เลี้้�ยงเด็็ก จำำ�นวน 5 คน
และเจ้้าหน้้าที่่� จำำ�นวน 1 คน รวมจำำ�นวน 10 คน
โดยมีี เ กณฑ์์ ก ารคัั ด เลืือก คืือ ปฏิิ บัั ติิ ง านในช่่ ว ง
เดืือนมกราคมถึึงเดืือนสิิงหาคม 2563 และยิินยอม
เข้้าร่่วมการวิิจััย
		 กลุ่่�มที่่� 2 ผู้้�ปกครองของเด็็กอายุุ 3–5 ปีี
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า
จัันทบุุรีี จำำ�นวน 20 คน โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือก
คืือ กล้้าแสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้้อเสนอแนะได้้
และยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย
วงรอบที่่� 2 ประกอบด้้วย 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
		 กลุ่่�มที่่� 1 เด็็ ก อายุุ 3–5 ปีี ศููนย์์ พัั ฒ นา
เด็็ ก เล็็ ก วิิ ท ยาลัั ย พยาบาลพระปกเกล้้ า จัั น ทบุุ รีี
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ปีี การศึึ กษา 2563 จำำ�นวน 30 คน โดยมีี เกณฑ์์
การคััดเลืือก คืือ ไม่่เป็็นโรคสมาธิิสั้้น� และผู้้ป� กครอง
ยิินยอมให้้เข้้าร่่วมการวิิจััย
		 กลุ่่�มที่่� 2 เด็็ ก อายุุ 3–5 ปีี ศููนย์์ พัั ฒ นา
เด็็กเล็็กแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดจัันทบุุรีีที่่�ใช้้วิิธีีการสอน
แบบมอนเตสซอรีี ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 30 คน
โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือก คืือ ไม่่เป็็นโรคสมาธิิสั้้�น
และผู้้�ปกครองยิินยอมให้้เข้้าร่่วมการวิิจััย
		 กลุ่่�มที่่� 3 ผู้้�ปกครองของเด็็กอายุุ 3–5 ปีี
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า
จัันทบุุรีี ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 30 คน โดยมีี
เกณฑ์์การคััดเลืือก คืือ สามารถดููแลเด็็กให้้ปฏิิบัติั งิ าน
ที่่�บ้า้ นตามที่่�ได้้รับั มอบหมายได้้ และยิินยอมเข้้าร่่วม
การวิิจัยั
เครื่่�องมืือการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ครั้้�งนี้้� มีี 4 ชุุด ดัังนี้้�
		ชุุดที่่� 1 แบบบัันทึึกข้้อมููลทั่่�วไปของเด็็ก
ผู้้�วิจัิ ัยสร้้างขึ้้�น ประกอบด้้วยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเพศและ
อายุุ จำำ�นวน 2 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบเลืือกตอบ
และแบบเติิมคำำ�
		ชุุดที่่� 2 แบบประเมิินพััฒนาการด้้านการคิิด
เชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล
มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .90 แบ่่งออกเป็็น 5 ด้้าน ได้้แก่่
ด้้านการหยุุด การยัับยั้้ง� พฤติิกรรม (inhibit) จำำ�นวน
10 ข้้อ ด้้านการเปลี่่�ยน/ยืืดหยุ่่�นความคิิด (shift)
จำำ�นวน 5 ข้้อ ด้้านการควบคุุมอารมณ์์ (emotional
control) จำำ�นวน 5 ข้้อ ด้้านความจำำ�ขณะทำำ�งาน
(working memory) จำำ�นวน 6 ข้้อ และด้้านการวางแผน
จััดการ (plan/ organize) จำำ�นวน 6 ข้้อ รวมจำำ�นวน
32 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า
5 ระดัับ จากคะแนน 0–4 ได้้แก่่ ไม่่เคย 1–2 ครั้้�ง
ต่่อเดืือน 1–2 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ 3–4 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์

และทุุกวััน สำำ�หรัับการประเมิินผล นำำ�คะแนนรวมของ
แต่่ละด้้านกรอกลงในตารางสรุุปผลการประเมิิน และ
นำำ�คะแนนดิิบดัังกล่่าวไปเทีียบเป็็นคะแนนทีี ตามอายุุ
และเพศของเด็็ก
		ชุุดที่่� 3 แบบประเมิินพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหา
ด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย ของมหาวิิทยาลััย
มหิิดล มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .98 แบ่่งออกเป็็น 5 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านการหยุุด การยัับยั้้�งพฤติิกรรม (inhibit)
จำำ�นวน 10 ข้้อ ด้้านการเปลี่่�ยน/ยืืดหยุ่่�นความคิิด
(shift) จำำ� นวน 5 ข้้ อ ด้้ า นการควบคุุ ม อารมณ์์
(emotional control) จำำ�นวน 5 ข้้อ ด้้านความจำำ�
ขณะทำำ�งาน (working memory) จำำ�นวน 6 ข้้อ
และด้้านการวางแผนจััดการ (plan/ organize)
จำำ�นวน 6 ข้้อ รวมจำำ�นวน 32 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ จากคะแนน 0–4
ได้้แก่่ ไม่่เคย 1–2 ครั้้ง� ต่่อเดืือน 1–2 ครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์
3–4 ครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์ และทุุกวััน สำำ�หรัับการประเมิินผล
นำำ�คะแนนรวมของแต่่ละด้้านกรอกลงในตารางสรุุป
ผลการประเมิิน และนำำ�คะแนนดิิบดัังกล่่าวไปเทีียบ
เป็็นคะแนนทีี ตามอายุุและเพศของเด็็ก
		ชุุดที่่� 4 แนวคำำ �ถามในการสนทนากลุ่่�ม
ผู้้� วิิจััยสร้้ างขึ้้� น ใช้้สำำ�หรัั บสนทนากลุ่่�มผู้้� ปกครอง
ประกอบด้้ ว ยคำำ� ถามเกี่่� ย วกัั บ พัั ฒ นาการที่่� เ ด็็ ก มีี
ปััญหา ความต้้องการให้้ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กส่่งเสริิม
พัั ฒ นาการเด็็ ก และบทบาทผู้้� ป กครองที่่� จ ะช่่ ว ย
พััฒนาเด็็ก
การพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิผู้้ร่� ว่ มวิิจัยั มีีดังั นี้้� 1) หลัังจาก
โครงร่่างวิิจััยได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการพิิ จ ารณาจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์
จัั งหวัั ดจัั นทบุุ รีี/เขตสุุ ขภาพที่่� 6 (เอกสารรัั บรอง
เลขที่่� CTIREC 076 วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2562) ผู้้วิ� จัิ ยั
จึึงเริ่่ม� ดำำ�เนิินการวิิจัยั และเก็็บรวบรวมข้้อมููล และ 2)
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ผู้้วิ� จัิ ยั ชี้้�แจงวััตถุปุ ระสงค์์การวิิจัยั ประโยชน์์ที่่ค� าดว่่า
จะได้้รัับ ขั้้�นตอนการวิิจััยและเก็็บรวบรวมข้้อมููล
และสิิทธิิในการถอนตััวจากการวิิจััย รวมทั้้�งแจ้้งว่่า
ข้้อมููลจะได้้รัับการเก็็บรัักษาเป็็นความลัับและนำำ�มา
ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น โดยจะนำำ�เสนอข้้อมููลใน
ภาพรวม
การดำำ�เนิินการวิิจัยั และเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ประกอบด้้วย 2 วงรอบ วงรอบละ 4 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
วงรอบที่่� 1 ดำำ�เนิินการในช่่วงเดืือนมกราคม
ถึึงเดืือนเมษายน 2563 (รวมเวลา 4 เดืือน) ดัังนี้้�
		 1.1 การวางแผน (plan) ดำำ�เนิินการใน
เดืือนมกราคม 2563 ผู้้�วิิจััยพบผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดููแลเด็็กในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก ได้้แก่่ ผู้้�จััดการ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก กรรมการศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
ครููปฐมวััย พี่่�เลี้้�ยงเด็็ก และผู้้�ปกครอง ดำำ�เนิินการ
พิิทัักษ์์สิิทธิิผู้้�ร่่วมวิิจััย (ข้้อ 2) ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์
ในการดำำ�เนิินงาน โดยมุ่่�งแก้้ปััญหาและพััฒนาศููนย์์
พััฒนาเด็็กเล็็กโดยการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดููแลเด็็กทุุกคน จากนั้้�นดำำ�เนิินการสนทนา
กลุ่่�มผู้้�ปกครอง จำำ�นวน 20 คน ตามแนวคำำ�ถาม
ในการสนทนากลุ่่�ม เพื่่อ� ศึึกษาปััญหา ความต้้องการ
และความพร้้อมในการแก้้ปััญหาร่่วมกััน
			 การประชุุ ม ครั้้� ง ที่่� 1 ผู้้ � วิิ จัั ย นำำ �ผ ล
การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา ความต้้องการ และความพร้้อม
ในการแก้้ ปัั ญ หา นำำ� เสนอต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม กรรมการ
ดำำ�เนิินงานของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก โดยเปิิดโอกาส
ให้้ทุกุ คนแสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้อ้ เสนอแนะ และ
เพิ่่�มเติิมแนวทางการแก้้ปััญหาร่่วมกััน
			 การประชุุมครั้้ง� ที่่� 2 ผู้้วิ� จัิ ยั ประชุุมร่่วมกัับ
บุุคลากรของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก ซึ่่�งประกอบด้้วย
ครููปฐมวััย พี่่�เลี้้�ยงเด็็ก และเจ้้าหน้้าที่่� เพื่่�อกำำ�หนด
เป้้าหมาย กิิจกรรม และระยะเวลาในการแก้้ปััญหา
			

			 การประชุุมครั้้ง� ที่่� 3 ผู้้วิ� จัิ ยั ประชุุมร่่วมกัับ
ทีีมวิิจัยั ของมหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ที่่�ทำำ�วิิจัยั
เกี่่� ยวกัั บการพัั ฒนาการคิิ ดเชิิ งบริิ หารในเด็็ ก ที่่�มีี
การดำำ�เนิินงานในจัังหวััดจัันทบุุรีี เพื่่อ� ขอรัับการสนัับสนุุน
เรื่่อ� งองค์์ความรู้้แ� ก่่บุคุ ลากรของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก
			 การประชุุ ม ครั้้� ง ที่่� 4 ผู้้�วิิ จัั ย นำำ�ข้้อ สรุุ ป
แนวทางการพััฒนา เสนอต่่อผู้้�จััดการศููนย์์พััฒนา
เด็็กเล็็ก ครููปฐมวััย พี่่�เลี้้ย� งเด็็ก และเจ้้าหน้้าที่่�
		 1.2 การปฏิิบัติั กิ าร (do) ดำำ�เนิินการในช่่วง
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ถึงึ เดืือนมีีนาคม 2563 ดัังนี้้�
			 1.2.1 การประชุุม มีี 2 ครั้้ง� ดัังนี้้�
				 การประชุุมครั้้ง� ที่่� 1 ครููปฐมวััย พี่่�เลี้้ย� ง
เด็็ก และเจ้้าหน้้าที่่� เข้้าร่่วมการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิ
การเรื่่�อง การส่่งเสริิมทัักษะสมองในเด็็กปฐมวััย ณ
โรงแรมในจัังหวััดจัันทบุุรีี (ผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุมเป็็นผู้้�ดููแล
เด็็กจากศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กทั่่�วจัังหวััดจัันทบุุรีี)
				 การประชุุมครั้้ง� ที่่� 2 ครููปฐมวััย พี่่�เลี้้ย� ง
เด็็ก และเจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมกัันวางแผนการจััดการเรีียนรู้้�
เพื่่อ� พััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย โดยร่่วมกััน
จััดตารางเรีียนและเขีียนแผนการสอน เพื่่�อนำำ�ไป
ทดลองใช้้
			 1.2.2 การทดลองใช้้แผนการสอน โดย
ครููปฐมวััย จำำ�นวน 3 คน ดำำ�เนิินการสอนเด็็กปฐมวััย
ในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า
จัันทบุุรีี จำำ�นวน 3 ห้้อง ห้้องละ 20 คน (ครูู 1 คน
สอน 1 ห้้อง) โดยมีีพี่่�เลี้้�ยงเด็็กช่่วยดููแลเด็็ก และ
เจ้้าหน้้าที่่�คอยอำำ�นวยความสะดวก
		 1.3 การประเมิินผล (check) ดำำ�เนิินการใน
เดืือนเมษายน 2563 ผู้้วิ� จัิ ยั ประชุุมร่่วมกัับครููปฐมวััย
พี่่�เลี้้�ยงเด็็ก และเจ้้าหน้้าที่่� ประเมิินผลการทดลองใช้้
แผนการสอน วิิเคราะห์์ข้อ้ บกพร่่อง และหาแนวทาง
ในการแก้้ปััญหา
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		 1.4 การปรัับปรุุงพััฒนา (act) ดำำ�เนิินการ
ในเดืือนเมษายน 2563 ครููปฐมวััย พี่่�เลี้้�ยงเด็็ก และ
เจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมกัันปรัับแก้้กิิจกรรมและปรัับแผน
การสอน เพื่่�อนำำ�ไปใช้้จริิงต่่อไป
วงรอบที่่� 2 ดำำ�เนิินการในช่่วงเดืือนพฤษภาคม
ถึึงเดืือนสิิงหาคม 2563 (รวมเวลา 4 เดืือน) ดัังนี้้�
		 2.1 การวางแผน (plan) ดำำ�เนิินการใน
เดืือนพฤษภาคม 2563 ดัังนี้้�
			 2.1.1 ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ (เป็็นผู้้�ที่่ผ่� า่ นการอบรม
เชิิงปฏิิบัติั กิ ารเรื่่อ� ง การประเมิินพััฒนาการด้้านการคิิด
เชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย) อบรมเรื่่อ� งการใช้้เครื่่อ� งมืือ
ประเมิิ น การคิิ ด เชิิ ง บริิ ห าร และพฤติิ ก รรมที่่� เ ป็็ น
ปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร ให้้แก่่ครููประจำำ�ชั้้น� ของ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า
จัันทบุุรีี และศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััด
จัันทบุุรีี เพื่่�อเตรีียมการสำำ�หรัับเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลการสอน
			 2.1.2 ครููประจำำ�ชั้้�นของศููนย์์พััฒนาเด็็ก
เล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า จัันทบุุรีี รณรงค์์
ให้้ความรู้้�แก่่ผู้�้ปกครอง เรื่่�องการส่่งเสริิมการคิิดเชิิง
บริิหารในเด็็กปฐมวััย ที่่�ผู้ป�้ กครองสามารถช่่วยฝึึกเด็็ก
ที่่�บ้้านได้้ เช่่น การทำำ�งานบ้้าน
			 2.1.3 ผู้้�วิิจััยติิดต่่อประสานงานกัับผู้้�รัับ
ผิิดชอบของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กทั้้�ง 2 แห่่ง เพื่่อ� การเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล
			 2.1.4 ครููประจำำ�ชั้้น� เตรีียมการจััดการเรีียนรู้�้
ด้้วยแผนการสอนที่่�ปรัับแก้้ใหม่่ ที่่�ส่ง่ เสริิมการคิิดเชิิง
บริิหารในเด็็กปฐมวััย ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััย
พยาบาลพระปกเกล้้า จัันทบุุรีี
		 2.2 การปฏิิบััติิการ (do) ดำำ�เนิินการใน
เดืือนมิิถุุนายน 2563 ผู้้�วิิจััยเปรีียบเทีียบการคิิดเชิิง
บริิหาร และพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิง
บริิหาร ของเด็็กปฐมวััยกลุ่่�มที่่� 1 จำำ�นวน 30 คน
ซึ่่�งได้้รัับการสอนที่่�ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหารจาก

ครููปฐมวััย ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาล
พระปกเกล้้า จัันทบุุรีี กัับกลุ่่�มที่่� 2 จำำ�นวน 30 คน
ซึ่่�งได้้รัับการสอนแบบมอนเตสซอรีีจากครููปฐมวััย
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดจัันทบุุรีี เป็็น
เวลา 1 เดืือน โดยการสอนที่่�ส่ง่ เสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร
มีีการพััฒนาทั้้�งกิิจกรรมรายบุุคคลและกิิจกรรมกลุ่่�ม
ร่่ ว มกัั บ การรณรงค์์ ใ ห้้ ผู้้ � ป กครองมีี ส่ ่ ว นร่่ ว มโดย
การมอบหมายงานบ้้ า นเล็็ ก น้้ อ ยที่่� เ ด็็ ก สามารถ
ทำำ � ได้้ ที่่� บ้ ้ า น ทั้้� ง นี้้� ครููประจำำ �ชั้้� น ของศููนย์์ พัั ฒ นา
เด็็กเล็็กแต่่ละแห่่งเป็็นผู้้�บัันทึึกข้้อมููลทั่่�วไปของเด็็ก
ในแบบบัันทึึก รวมทั้้�งประเมิินการคิิดเชิิงบริิหาร
และพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร
โดยใช้้ แบบประเมิิ นเดีี ยวกัั น (มีี การทดสอบโดย
การหาค่่าสหสััมพัันธ์์ภายในว่่าสามารถประเมิินได้้
สอดคล้้ อ งกัั น ) โดยประเมิิ น ก่่ อ นและหลัั ง ได้้ รัั บ
การสอนแต่่ละวิิธีี
		 2.3 การประเมิินผล (check) ดำำ�เนิินการ
ในเดืือนกรกฎาคม 2563 ดัังนี้้�
			 2.3.1 ผู้้�วิิจััยนำำ�ข้้อมููลการวััดก่่อนและ
หลัังได้้รับั การสอนแต่่ละวิิธีี ในเด็็กปฐมวััยทั้้�ง 2 กลุ่่�ม
มาวิิเคราะห์์ ประมวลผล
			 2.3.2 ครููปฐมวััยและผู้้�ปกครองร่่วมกััน
ประเมิินผลลััพธ์์การดำำ�เนิินกิิจกรรม โดยร่่วมกััน
สะท้้อนคิิด (reflection) ค้้นหาจุุดที่่�ต้้องพััฒนาใน
การจััดการเรีียนรู้้ �เพื่่�อพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารใน
เด็็กปฐมวััย
			 2.3.3 ผู้้วิ� จัิ ยั ประเมิินผลการเปลี่่ย� นแปลง/
พฤติิ ก รรมการมีี ส่ ่ ว นร่่ ว มของผู้้ �ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
การพััฒนาเด็็ก เช่่น ครููปฐมวััย พี่่�เลี้้ย� งเด็็ก กรรมการ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก ผู้้�ปกครอง
		 2.4 การปรัับปรุุงพััฒนา (act) ดำำ�เนิินการ
ในเดืือนสิิงหาคม 2563 ผู้้�วิิจััยร่่วมกัันคิิดวิิเคราะห์์
และนำำ�ผลจากการสอนมาปรัับปรุุงแผนการสอน
โดยให้้ผู้ป้� กครองมีีส่ว่ นร่่วมกัับกิิจกรรมของโรงเรีียน
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		 2.5 การบููรณาการ (integrate) ดำำ�เนิินการ
ในเดืือนสิิงหาคม 2563 ผู้้วิ� จัิ ยั นำำ�สิ่่ง� ที่่�ได้้จากการดำำ�เนิิน
การมาบููรณาการในงานประจำำ�ของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก
โดยประชุุมร่่วมกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเด็็ก
ซึ่่�งประกอบด้้วยครููปฐมวััย พี่่�เลี้้�ยงเด็็ก เจ้้าหน้้าที่่�
และกรรมการศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก เรื่่�องการพััฒนา
หลัักสููตรการเรีียนการสอนเด็็กปฐมวััย เพื่่�อบรรจุุ
กิิจกรรมการส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย
โดยเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้ป� กครอง เข้้าในหลัักสููตร
ของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ข้้อมููลทั่่�วไปของเด็็ก
วิิเคราะห์์ ด้้วยสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และ
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน การเปรีียบเทีียบการคิิดเชิิง
บริิหาร และพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิง
บริิหาร ระหว่่างก่่อนกัับหลัังได้้รัับการสอนแต่่ละวิิธีี
วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิ paired t-test การเปรีียบเทีียบ
การคิิดเชิิงบริิหาร และพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้าน
การคิิดเชิิงบริิหาร ระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนที่่�
ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร กัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอน
แบบมอนเตสซอรีี วิิเคราะห์์ด้ว้ ยสถิิติิ independent
t-test ส่่วนข้้อมููลเชิิงคุุณภาพจากการสนทนากลุ่่�ม
วิิ เ คราะห์์ ด้้ ว ยวิิ ธีี ก ารวิิ เ คราะห์์ เ นื้้� อ หา (content
analysis)
ผลการวิิจััย
1. การมีีส่่วนร่่วมในการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
พัั ฒ นาการคิิ ด เชิิ ง บริิ ห ารในเด็็ ก ปฐมวัั ย พบว่่ า
แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ได้้จากการรวบรวมข้้อมููล
จากผู้้ป� กครอง โดยผู้้ป� กครองทุุกคนต้้องการให้้เด็็ก
มีีพััฒนาการสมวััยทุุกด้้าน ดัังคำำ�พููดที่่�ว่่า “อยากให้้
ลููกช่่วยเหลืือตััวเองได้้” “ต้้องการให้้ลููกมีีระเบีียบ

วิินัยั ” “ต้้องการให้้ลููกมีีความรัับผิิดชอบ” “ต้้องการ
ให้้ลููกกล้้าแสดงออกในทางที่่�ถููกต้้อง” “ต้้องการ
ให้้ลููกมีีความสุุข มั่่�นใจในตนเอง” และผู้้�ปกครอง
คาดหวัังให้้ลููกเติิบโตขึ้้�นเป็็นคนที่่�มีีลัักษณะนิิสััยดีี
เพื่่�อที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิต ดัังคำำ�พููดที่่�ว่่า
“ต้้องการให้้เด็็กเข้้าสัังคมได้้ อยู่่�กัับคนอื่่น� ได้้อย่่างมีี
ความสุุข” ทั้้�งนี้้� ผู้้�ปกครองมีีความพร้้อมในการมีี
ส่่วนร่่วมในการพััฒนาเด็็ก ดัังคำำ�พููดที่่ว่� า่ “จะให้้เวลา
คุุณภาพกัับลููกมากขึ้้�น” “ พยายามสอบถามปััญหา
ของลููกกัับครููบ่่อยๆ” “ให้้ความร่่วมมืือกัับทางศููนย์์
ได้้ทุุกเรื่่�องที่่�จะทำำ�ให้้ลููกพััฒนา” “อยากมีีส่่วนร่่วม
ในการเรีี ย นรู้้�ข องลููก” “จะให้้ เวลากัั บ ลููก พาลููก
ทำำ�กิิ จ กรรมต่่ า งๆ” ส่่ ว นครููปฐมวัั ย ต้้ อ งการปรัั บ
หลัักสููตรของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาล
พระปกเกล้้ า จัั น ทบุุ รีี ให้้ มีี ค วามทัั น สมัั ย และ
สอดคล้้องกัับหลัักสููตรการศึึกษาปฐมวััย พ.ศ. 2560
ดัังคำำ�พููดที่่�ว่่า “ต้้องการสอนเด็็กให้้เด็็กฉลาดขึ้้�น”
“อยากได้้แนวคิิด วิิธีกี ารสอนใหม่่ๆ” “เป็็นครููก็็ต้อ้ ง
ช่่วยเหลืือเด็็กให้้เป็็นเด็็กดีีของสัังคม” โดยแนวทาง
การจััดการเรีียนรู้้ �เพื่่�อพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารใน
เด็็กปฐมวััย ควรมีีการสอนแบบเน้้นกิิจกรรมเป็็นฐาน
ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกิิจกรรมรายบุุคคลและกิิจกรรมกลุ่่�ม
ทั้้�งกิิจกรรมเคลื่่�อนไหวประกอบจัังหวะ กิิจกรรม
สร้้างสรรค์์ กิิจกรรมเสรีี กิิจกรรมเสริิมประสบการณ์์
และกิิ จ กรรมกลางแจ้้ ง โดยควรจััดกิิ จ กรรมตาม
พััฒนาการเด็็ก 4 ด้้าน ได้้แก่่ กิิจกรรมด้้านกล้้ามเนื้้�อ
มััดใหญ่่ กิิจกรรมด้้านกล้้ามเนื้้�อมััดเล็็กและสติิปัญ
ั ญา
กิิจกรรมด้้านภาษา และกิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือ
ตนเอง โดยแนวทางการจััดการเรีียนรู้้เ� พื่่อ� พััฒนาการคิิด
เชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย (ฉบัับร่่าง) แสดงในตาราง
ที่่� 1
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ตารางที่่� 1 แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย (ฉบัับร่่าง)
ประเภทงาน
กิิจกรรมการเรีียนการสอน จำำ�นวน
เสริิมจากตารางสอนปกติิ ครั้้�ง/
สััปดาห์์
ตลอด 4 สััปดาห์์

กลุม่

การหยุด
(inhibit)

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

1
1

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

2. กิิจกรรมด้้านกล้้ามเนื้้�อ
	มััดเล็็กและสติิปัญ
ั ญา
- กิิจกรรมพิิมพ์์ภาพสีีน้ำ�ำ�
- กิิจกรรมฉีีกตััดปะ
- กิิจกรรมตััดต่อ่ ภาพ
- กิิจกรรมมุุมอิิสระ
- กิิจกรรมทำำ�ขนมลููกชุุบ

1
1
1
1
1

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

3. กิิจกรรมด้้านภาษา
- เล่่นดนตรีีประกอบเพลง
- เกมจัับคู่่�ภาพเหมืือน
- กิิจกรรมเรื่่อ� งเล่่าของฉััน
- กิิจกรรมนิิทานแสนสนุุก
- เกมตััวเลขหรรษา

3
1
5
3
1

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

4. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือ
	ตนเอง
- คนเก่่งเก็็บที่่�นอนพัับผ้้าเอง
- ฉัันรัักโรงเรีียนสะอาด
- บำำ�เพ็็ญประโยชน์์
- เกมแยกขยะ

5
3
2
2

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

1. กิิจกรรมด้้าน
กล้้ามเนื้้�อมััดใหญ่่
- เกมวิ่่ง� เปรี้้ย� ว
- เกมเก็็บบอลสีี
- เกมเคลื่่อ� นไหวร่่างกาย
พร้้อมอุุปกรณ์์
- กิิจกรรมกระโดดข้้าม
- เกมมอญซ่่อนผ้้า

1
1
1

เดีย่ ว

การคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

การ การควบคุุม ความจำำ� การวางแผน
เปลี่่ย� น อารมณ์์ ขณะทำำ�งาน จััดการ
(shift) (emotional (working (plan/
control) memory) organize)
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2. ผลของการจััดการเรีียนรู้้เ� พื่่อ� พััฒนาการคิิด
เชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย ต่่อการคิิดเชิิงบริิหาร และ
พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร
		 2.1 ข้้อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอน
ที่่�ส่ง่ เสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร และกลุ่่�มที่่�ได้้รับั การสอน
แบบมอนเตสซอรีี พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนที่่�
ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหารส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง
คิิดเป็็นร้้อยละ 63.30 มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 3 ปีี 1 เดืือน
ถึึง 4 ปีี 4 เดืือน โดยมีีอายุุเฉลี่่ย� 3 ปีี 6 เดืือน ส่่วนกลุ่่�ม
ที่่�ได้้รับั การสอนแบบมอนเตสซอรีีส่ว่ นใหญ่่เป็็นเพศ
ชาย คิิดเป็็นร้้อยละ 70 มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 3 ปีี 6 เดืือน
ถึึง 4 ปีี 8 เดืือน โดยมีีอายุุเฉลี่่�ย 4 ปีี 1 เดืือน
		 2.2 การเปรีียบเทีียบการคิิดเชิิงบริิหาร และ
พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร ระหว่่าง
ก่่อนกัับหลัังได้้รับั การสอนแต่่ละวิิธีี พบว่่า หลัังได้้รับั
การสอนที่่�ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร เด็็กปฐมวััยมีี
คะแนนเฉลี่่�ยการคิิดเชิิงบริิหาร 3 ด้้าน สููงกว่่าก่่อน
ได้้รัับการสอนฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ได้้แก่่
ด้้านการหยุุด การยัับยั้้�งพฤติิกรรม (t = 3.556,
p < .001) ด้้านการเปลี่่ย� น/ยืืดหยุ่่�นความคิิด (t = 4.762,

p < .001) และด้้านการควบคุุมอารมณ์์ (t = 4.598,
p < .001) และเด็็กปฐมวััยมีีคะแนนเฉลี่่ย� พฤติิกรรม
ที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารไม่่แตกต่่างจาก
ก่่อนได้้รัับการสอนฯ และพบว่่า หลัังได้้รัับการสอน
แบบมอนเตสซอรีี เด็็กปฐมวััยมีีคะแนนเฉลี่่ย� การคิิด
เชิิงบริิหารทั้้�ง 5 ด้้าน สููงกว่่าก่่อนได้้รัับการสอนฯ
อย่่ า งมีี นัั ย สำำ �คัั ญ ทางสถิิ ติิ ได้้ แก่่ ด้้ า นการหยุุ ด
การยัับยั้้�งพฤติิกรรม (t = 5.208, p < .001) ด้้าน
การเปลี่่ย� น/ยืืดหยุ่่�นความคิิด (t = 2.360, p < .05)
ด้้านการควบคุุมอารมณ์์ (t = 4.598, p < .001)
ด้้านความจำำ�ขณะทำำ�งาน (t = 2.896, p < .01) และ
ด้้านการวางแผนจััดการ (t = 3.729, p < .001) และ
เด็็กปฐมวััยมีีคะแนนเฉลี่่�ยพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหา
ด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร 4 ด้้าน ต่ำำ��กว่่าก่่อนได้้รัับ
การสอนฯ อย่่างมีีนััยสำำ �คััญทางสถิิติิ ได้้แก่่ ด้้าน
การหยุุด การยัับยั้้ง� พฤติิกรรม (t = 4.606, p < .001)
ด้้ านการควบคุุ มอารมณ์์ (t = 2.737, p < .05)
ด้้านความจำำ�ขณะทำำ�งาน (t = 7.510, p < .001)
และด้้านการวางแผนจััดการ (t = 4.464, p < .001)
ดัังแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยการคิิดเชิิงบริิหาร และคะแนนเฉลี่่�ยพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหา
			ด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร ของกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนที่่�ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร (กลุ่่�มที่่� 1) และ
			 กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนแบบมอนเตสซอรีี (กลุ่่�มที่่� 2) ระหว่่างก่่อนกัับหลัังการสอน
ตััวแปร
กลุ่่�มที่่� 1
การคิดเชิงบริหาร
ด้านการหยุด การยับยั้งพฤติกรรม
ด้านการเปลี่ยน/ยืดหยุ่นความคิด
ด้านการควบคุมอารมณ์
ด้านความจ�ำขณะท�ำงาน
ด้านการวางแผนจัดการ

ก่่อนการสอน (n = 30)

หลัังการสอน (n = 30)

M

SD

M

SD

56.57
53.03
55.20
57.00
55.43

5.15
4.51
6.59
3.05
3.33

59.17
57.17
60.17
57.43
56.07

4.09
3.63
4.78
3.38
2.53

t

p

3.556
4.762
4.598
1.352
.814

< .001
< .001
< .001
.187
.422
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ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยการคิิดเชิิงบริิหาร และคะแนนเฉลี่่�ยพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหา
			ด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร ของกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนที่่�ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร (กลุ่่�มที่่� 1) และ
			 กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนแบบมอนเตสซอรีี (กลุ่่�มที่่� 2) ระหว่่างก่่อนกัับหลัังการสอน (ต่่อ)
ตััวแปร

ก่่อนการสอน (n = 30)

หลัังการสอน (n = 30)

t

p

4.01
4.29
4.14
3.32
3.39

.468
.122
1.167
.764
.426

.643
.904
.253
.451
.673

59.17
61.97
61.07
59.83
60.37

4.09
8.54
9.48
8.26
6.38

5.208
2.360
4.598
2.896
3.729

< .001
.025
< .001
.007
< .001

39.20
40.17
40.17
39.17
40.37

7.20
3.86
6.90
7.41
7.27

4.606
1.975
2.737
7.510
4.464

< .001
.058
.010
< .001
< .001

M

SD

M

SD

พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิด
เชิิงบริิหาร
ด้้านการหยุุด การยัับยั้้�งพฤติิกรรม
ด้้านการเปลี่่�ยน/ยืืดหยุ่่�นความคิิด
ด้้านการควบคุุมอารมณ์์
ด้้านความจำำ�ขณะทำำ�งาน
ด้้านการวางแผนจััดการ

43.60
46.30
43.30
41.40
42.90

7.10
6.84
5.82
5.91
5.33

43.03
46.43
44.67
42.23
42.37

กลุ่่�มที่่� 2
การคิิดเชิิงบริิหาร
ด้้านการหยุุด การยัับยั้้�งพฤติิกรรม
ด้้านการเปลี่่�ยน/ยืืดหยุ่่�นความคิิด
ด้้านการควบคุุมอารมณ์์
ด้้านความจำำ�ขณะทำำ�งาน
ด้้านการวางแผนจััดการ

52.43
56.63
52.57
54.97
56.03

7.91
12.17
11.66
6.20
7.59

พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิด
เชิิงบริิหาร
ด้้านการหยุุด การยัับยั้้�งพฤติิกรรม
ด้้านการเปลี่่�ยน/ยืืดหยุ่่�นความคิิด
ด้้านการควบคุุมอารมณ์์
ด้้านความจำำ�ขณะทำำ�งาน
ด้้านการวางแผนจััดการ

47.47
41.80
44.33
49.47
46.47

7.88
6.08
6.50
9.94
6.80

		 2.3 การเปรีียบเทีียบการคิิดเชิิงบริิหาร
และพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร
ระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนที่่�ส่่งเสริิมการคิิดเชิิง
บริิหาร กัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนแบบมอนเตสซอรีี
พบว่่า ก่่อนการสอน กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนที่่�ส่่งเสริิม
การคิิดเชิิงบริิหารมีีคะแนนเฉลี่่�ยการคิิดเชิิงบริิหาร
และคะแนนเฉลี่่ย� พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิด

เชิิงบริิหาร ไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มที่่�ได้้รับั การสอนแบบ
มอนเตสซอรีี ส่่วนหลัังการสอน พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
การสอนที่่�ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหารมีีคะแนนเฉลี่่�ย
พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารสููงกว่่า
กลุ่่�มที่่�ได้้รับั การสอนแบบมอนเตสซอรีีอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิ (t = 2.047, p < .05) ดัังแสดงในตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3 การเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยการคิิดเชิิงบริิหาร และคะแนนเฉลี่่�ยพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหา
			ด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร ระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนที่่�ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร (กลุ่่�มที่่� 1)
			กัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนแบบมอนเตสซอรีี (กลุ่่�มที่่� 2) ก่่อนและหลัังการสอน
ตััวแปร

กลุ่่�มที่่� 1 (n = 30)

กลุ่่�มที่่� 2 (n = 30)

t

p

6.79
5.43

1.029
1.460

.308
.150

7.26
7.05

1.903
2.047

.066
.046

M

SD

M

SD

ก่่อนการสอน
การคิดเชิงบริหาร
พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร

56.10
41.60

3.85
5.17

54.63
43.60

หลัังการสอน
การคิิดเชิิงบริิหาร
พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร

60.10
40.57

2.15
4.84

62.73
37.37

การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ดัังนี้้�
	ผลการวิิจััยพบว่่า แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�
เพื่่�อพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย ควรมีี
การสอนแบบเน้้นกิิจกรรมเป็็นฐาน ประกอบด้้วย
กิิจกรรมเดี่่�ยวและกิิจกรรมกลุ่่�ม ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า
การพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััยควรจััด
ผ่่านประสบการณ์์ที่่ห� ลากหลาย (Kosokabe et al.,
2021) มีีกิจิ กรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้ลงมืือทํําด้้วย
ตนเอง (จุุฬินิ ฑิิพา นพคุุณ, 2561) การพััฒนาการคิิด
เชิิงบริิหารจึึงต้้องอาศััยการพััฒนาผ่่านประสบการณ์์
ที่่�เด็็กได้้พบเจอ ผ่่านกิิจกรรมกัับทางครอบครััวและทาง
โรงเรีียน หรืือผ่่านการฝึึกหััดที่่เ� ด็็กได้้ลงมืือทำำ�ด้ว้ ยตนเอง
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ (สุุภาวดีี หาญเมธีี และคณะ, 2561)
	ผลการวิิจัยั พบว่่า หลัังได้้รับั การสอนที่่�ส่ง่ เสริิม
การคิิดเชิิงบริิหาร เด็็กปฐมวััยมีีคะแนนเฉลี่่ย� การคิิด
เชิิงบริิหาร 3 ด้้าน สููงกว่่าก่่อนได้้รับั การสอนฯ อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ได้้แก่่ ด้้านการหยุุด การยัับยั้้�ง
พฤติิกรรม ด้้านการเปลี่่�ยน/ยืืดหยุ่่�นความคิิด และ

ด้้านการควบคุุมอารมณ์์ แสดงว่่า แนวทางการจััด
การเรีี ย นรู้้�ที่่� พัั ฒ นาขึ้้� น ของศููนย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก
วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า จัันทบุุรีี ช่่วยส่่งเสริิม
การคิิดเชิิงบริิหารได้้ ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากครููปฐมวััย
ได้้นำำ�ความรู้้�จากการอบรมมาปรัับกิิจกรรมการเรีียน
การสอน และมีีการสอดแทรกกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิม
การคิิดเชิิงบริิหารของเด็็กปฐมวััย และร่่วมกัันเขีียน
แผนการสอนเพื่่�อให้้ครููปฐมวััยแต่่ละห้้องได้้สอน
ไปในแนวทางเดีียวกััน และเน้้นการมีีส่่วนรวมของ
ผู้้ป� กครอง โดยให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้ป้� กครองในการร่่วมกััน
ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย โดยเน้้นเรื่่อ� ง
การมอบหมายงานบ้้านเล็็กน้้อยแก่่เด็็กที่่�เหมาะสม
กัับวััย จึึงทำำ�ให้้สามารถเพิ่่�มการคิิดเชิิงบริิหารของเด็็กได้้
ซึ่ง่� นัับเป็็นข้้อดีีที่่ทำ� ำ�ให้้ผู้ป�้ กครองเกิิดความตระหนััก
และร่่วมกัันส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็ก อย่่างไร
ก็็ตาม ในการพััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอนของ
ศููนย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก ควรพัั ฒ นากิิ จ กรรมที่่� เ ด็็ ก
สามารถเลืือกงานที่่�ทำำ�ด้้วยตนเองในแต่่ละช่่วงเวลา
ที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กับั ความต้้องการของเด็็ก ให้้อิสิ ระ
แก่่เด็็กในการเป็็นผู้้เ� ลืือกในสิ่่ง� ที่่�ตนเองอยากทำำ� เพื่่อ�
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ให้้เด็็กควบคุุมตนเอง (Cogorno Maldonado,
2021) เน้้นการฝึึกให้้เด็็กมีีระเบีียบวิินััยต่่อตนเอง
และพึ่่�งพาตนเองได้้ โดยมีีครููปฐมวััยเป็็นผู้้ส� นัับสนุุน
การเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเองของเด็็ก และอาศััยการมีีส่ว่ นร่่วม
ของผู้้ป� กครองร่่วมด้้วย ซึ่่ง� น่่าจะช่่วยเพิ่่�มการคิิดเชิิง
บริิหารของเด็็กได้้ต่่อไป
	ผลการวิิจัยั พบว่่า หลัังได้้รับั การสอนที่่�ส่ง่ เสริิม
การคิิดเชิิงบริิหาร เด็็กปฐมวััยมีีคะแนนเฉลี่่ย� พฤติิกรรม
ที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารไม่่แตกต่่างจาก
ก่่อนได้้รับั การสอนฯ และมีีคะแนนเฉลี่่ย� พฤติิกรรมที่่�
เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารสููงกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รับั
การสอนแบบมอนเตสซอรีีอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
แสดงว่่า แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�พััฒนาขึ้้�นของ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก วิิทยาลััยพยาบาลพระปกเกล้้า
จัันทบุุรีี ยัังไม่่สามารถลดพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหา
ด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กได้้ ซึ่่�งจำำ�เป็็นจะต้้องมีี
การพััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้�ต่่อไป เพื่่�อให้้สามารถ
ลดพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารใน
เด็็ก ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
ได้้จััดขึ้้�นนั้้�น เน้้นพััฒนาการด้้านกล้้ามเนื้้�อมััดใหญ่่
ด้้านกล้้ามเนื้้�อมััดเล็็กและสติิปัญ
ั ญา ด้้านภาษา และ
ด้้านการช่่วยเหลืือตนเอง ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เน้้นให้้เด็็ก
ลงมืือทำำ�กิิจกรรมหรืือเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มในการทำำ�กิิจกรรม
หรืือกำำ�หนดความต้้องการด้้วยตนเอง ส่่วนใหญ่่
ครููจะเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มให้้เด็็กทำำ� เด็็กจึึงไม่่ได้้ฝึึกการหยุุด
การยัับยั้้�งพฤติิกรรม การจำำ�ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ และ
การวางแผนการจััดการเท่่าที่่�ควร ส่่วนเด็็กกลุ่่�มที่่�
ได้้ รัั บ การสอนแบบมอนเตสซอรีี มีี ค ะแนนเฉลี่่� ย
พฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารต่ำำ��กว่่า
ซึ่่� ง หลัั ก สููตรมอนเตสซอรีี นั้้� น เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ว่่ า
สามารถพััฒนาเด็็กให้้มีกี ารคิิดเชิิงบริิหารได้้ดีี (วีีระศัักดิ์์�

ชลไชยะ, 2561) เนื่่�องจากการจััดการเรีียนการสอน
แบบมอนเตสซอรีีจะจััดให้้มีเี ด็็กหลายช่่วงอายุุอยู่่�ใน
ห้้องเรีียนเดีียวกััน มีีการสอนเป็็นกลุ่่�มขนาดเล็็ก เด็็กจะ
เลืือกงานที่่�ทำำ�ด้ว้ ยตนเองในแต่่ละช่่วงเวลา โดยเน้้น
การฝึึกให้้เด็็กมีีระเบีียบวิินัยั ต่่อตนเอง พึ่่�งพาตนเองได้้
มีีความเป็็นระเบีียบ และมีีความสุุข อีีกทั้้�งยัังเน้้น
การเรีียนรู้้�ที่่เ� ด็็กจะต้้องลงมืือทำำ�สิ่่ง� ต่่างๆ ด้้วยตนเอง
(Zierden, 2021) เปิิดโอกาสให้้เด็็กสอนกัันเอง
มีีการทำำ�งานร่่วมกััน โดยไม่่มีีการทดสอบและให้้
เกรดเด็็ก
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
		ศููนย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก วิิ ท ยาลัั ย พยาบาล
พระปกเกล้้ า จัั น ทบุุ รีี ควรมีี ก ารพัั ฒ นากิิ จ กรรม
การเรีียนการสอนที่่�สามารถส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร
ในเด็็ ก ปฐมวัั ย ให้้ ไ ด้้ ค รบทุุ ก ด้้ า น รวมทั้้� ง พัั ฒ นา
กิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�สามารถลดพฤติิกรรมที่่�
เป็็นปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหารให้้ได้้ต่่อไป
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
		 ควรมีีการศึึกษาเพื่่อ� ทดสอบผลของการจััด
การเรีียนรู้้เ� พื่่อ� พััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย
โดยแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�ได้้รับั การสอน
ที่่�ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงบริิหาร กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอน
แบบมอนเตสซอรีี และกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอนแบบ 6
กิิจกรรม หรืือแบบอื่่�น เพื่่�อให้้ทราบว่่ามีีวิิธีีการสอน
ใดบ้้างที่่�สามารถลดพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาด้้าน
การคิิ ดเชิิ งบริิ หารได้้ โดยจััดแต่่ ละกลุ่่�มให้้ มีีเด็็ ก
เพศหญิิงและเพศชายใกล้้เคีียงกััน และเด็็กอยู่่�ในช่่วง
อายุุใกล้้เคีียงกััน
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