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The purposes of this research are as follows: (1) to study the Executive Functions (EF) 

attributes for early childhood students; (2) to develop an integrated learning experience model in capacity 
building for EF among early childhood students; (3) to study the efficiency of the integrated learning 
experience model in capacity building for EF among early childhood students; and (4) to study the 
effectiveness of integrated learning experience model in capacity building for EF among early childhood 
students. This study consisted of four phases: (1) studying basic information and EF for early childhood 
students; (2) developing and monitoring the efficiency of the integrated learning experience model in 
capacity building for EF for early childhood students; (3) studying the effectiveness of the integrated learning 
experience model in capacity building for EF among early childhood students; and (4) developing an 
integrated learning experience model in capacity building for EF among early childhood students. The 
results were as follows: (1) EF for early childhood were found in three areas: inhibitory control, idea shift, and 
emotional control; (2) integrated learning experience models in capacity building for EF among early 
childhood students; (3) the effectiveness of the integrated learning experience model for capacity building 
among EF among early childhood students at the highest level (X ̅ = 4.95, S.D. = .154); (4) the average score 
after using the integrated learning experience model in capacity building for EF among early childhood 
students is higher than before implementing integrated learning experience model in capacity building for EF 
among early childhood students difference was statistically significant at a level of .05; and (5) teachers and 
parents are satisfied with the integrated learning experience model for capacity building among EF among 
early childhood students (X ̅ = 4.54, S.D. = .535).    
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บทท่ี 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
เด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งเป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้ สืบทอดมรดกทาง

วฒันธรรมและเป็นมนุษยชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึง
ขึน้อยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุกๆ 
ด้าน ท่ีเหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและ
จริยธรรม จะเป็นผู้ ท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ดังท่ีปรัชญาการศึกษาปฐมวัยในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 
กล่าวว่า การศึกษาปฐมวยัเป็นการพัฒนาเด็กตัง้แต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบน
พืน้ฐานการอบรมเลีย้งดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
ด้วยความรัก ความเอือ้อาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เกิดคุณ ค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, 2) 

ส านักนายกรัฐมนตรี (2560, 40) ได้กล่าวถึงปัญหาของเด็กปฐมวัยว่า กลุ่มเด็กปฐมวัย 
(0-5ปี) ยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย และยังมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ากว่าร้อยละ 27.5 โดย
พัฒนาการท่ีล่าช้าสุดคือพัฒนาการด้านภาษา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู้และ
เวลาในการเลีย้งดู โดยท่ีช่วงวัย 0-3 ปี สมองจะมีพัฒนาการสูงสุด และส่งผลต่อระดับสติปัญญา 
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งการเลีย้งลูกด้วยนมแม่จะเสริมสร้างการพัฒนาของ
สมองได้ร้อยละ 20-30 แต่มีแม่ท่ีเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 27.6 ขณะท่ี
เด็กช่วงอายุ 3-5 ปี ท่ี ต้องเร่ิมพัฒนาทักษะการอยู่ในสังคม พบว่า กว่าร้อย 76.3 จะอยู่ ใน
สถานศึกษาเด็กปฐมวยัท่ียงัมีปัญหาด้านคณุภาพมาตรฐาน โดยปัจจบุนัมีมาตรฐานท่ีหลากหลาย
ทัง้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งผลต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และครูท่ีจะมีผลต่อพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับ
แต่ละช่วงของเด็กปฐมวยั  

นอกจากนีใ้นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเร่งด่วนมี 3 ประเด็น (ชนิพรรณ  จาติเสถียร และคณะ, 2560, 8-9)  
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบแยกส่วนท่ีเน้นด้านสติปัญญาเป็นหลักและ
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ไม่ให้ความส าคัญกับพัฒนาการด้านอื่น อน่ึงการพัฒนาทางด้านสติปัญญานัน้ไม่ครบถ้วนตามท่ี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดไว้ การละเลยการส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการอ่าน
ส่งผลให้เด็กไม่รักการอ่าน ขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เด็กพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพและไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนา เพื่อน าไปสู่การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  2) การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ 
และการท างานของสมอง เช่น การเร่งอ่านเขียนทัง้ท่ีเด็กยังไม่มีความพร้อมการท ากิจกรรม          
แบบเดียวกันทัง้ห้อง การเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัด การนั่งฟังครูอธิบายเงียบๆ ทัง้วัน การจัด 
การศึกษาในลักษณะนีเ้ป็นการพัฒนาเด็กอย่างไม่เป็นองค์รวมและไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กและการท างานของสมอง และ 3) การจัดการศึกษาท่ีเน้น   
ด้านความรู้ท่ีครูเป็นผู้บอก อธิบาย ออกค าสั่ง เป็นเป็นผู้ รับข้อมูล เด็กไม่ได้ลงมือกระท า ส ารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 และไม่ได้พัฒนา
คณุลกัษณะและเจตคติ นอกจากนีก้ารเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการพัฒนาเด็กเพียง
ด้านความรู้ แต่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ ละเลยพฒันาคุณลกัษณะ
และเจตคติ ส่งผลให้ประเทศไทยขาดความพร้อมและเสียเปรียบในการแข่งขนักบัประเทศอื่น  

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2562 : หมวด 1 มาตรา 5 
(3)) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านทัง้ทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพืน้ฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลกัการพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
จากรายงานวิจัยส ารวจพัฒนาการด้านทกัษะสมองส่วนหน้า โดยนวลจันทร์ จฑุาภักดีกุล (2560, 146)  
ได้รายงานผลพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย เมื่อเดือนตุลาคม 2559 โดย
ศนูย์วิจยัประสาทวิทยาศาสตร์ และสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว หรือการวัด
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร ในเด็กอายุ 2-6 ปี จ านวน 2,965 คน กระจายทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พบว่า  มีเด็กเกือบ 30% มีปัญหาพฤติกรรมด้านความสามารถในการคิดเชิงบริหารน้อย
กว่าเกณฑ์เฉล่ีย ซึ่งเด็กเหล่านีจ้ะมีปัญหาในการก ากับตนเอง ท าโดยไม่คิด ใจร้อนรอคอยไม่เป็น 
วอกแวกง่าย ไม่สามารถท างานยากให้ส าเร็จ เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมในระยะยาวจะเป็น
อปุสรรคต่อความส าเร็จในด้านการเรียน  การท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทัง้มีโอกาสเกิด
ปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา โดยจากการศึกษาในต่างประเทศเปรียบเทียบเด็กท่ีขาดการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร เมื่อเทียบกับเด็กท่ีมีความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีดี 
พบว่าเด็กท่ีไม่ถกูฝึกความสามารถในการคิดเชิงบริหาร จะมีรายได้น้อยกว่า มีแนวโน้มติดประวัติ
อาชญากรรมถึง 4 เท่า ใช้สารเสพติดมากกว่าถึง 3 เท่า และมีแนวโน้มเป็นพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมากถึง 
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2 เท่า ดังนัน้จึงไม่ควรมองข้ามเด็กไทยกว่า 30% ท่ีมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารล่าช้า โดย
แนวทางส าคญัคือ ระบบการสอนและการดแูลเด็กปฐมวยัไม่ควรเร่งเรียนเขียนอ่านเพียงอย่างเดียว 
เพราะท าให้เด็กขาดโอกาสในการฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ และฝึกก ากบัตนเองไปสู่เป้าหมาย ครูผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยควรมีความรู้ในการสามารถสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก ตลอดจนจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งส านกังานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ
ภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ได้มีการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติจริงเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารในเด็กและเยาวชนต่อไป ความสามารถในการคิดเชิง
บริหารนัน้เป็นสุดยอดทางความคิดของมนุษย์และมีความเกี่ยวข้องกับไอคิวน้อยมากหรือไม่
เกี่ยวข้องกันเลยแต่กลับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตของบุคคล ดังนัน้จึงมี      
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวยัควรจะเข้าใจพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร
เพื่อคิดหาวิธีช่วยให้เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านความสามารถในการคิดเชิงบริหารอย่างสมวัย อันมี
ความส าคัญยิ่งต่อความเจริญและสงบสุขของสังคม ช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆ ท่ีจะตามมา
ภายหลงัซึ่งถือเป็นการลงทนุท่ีให้ผลคุ้มค่า เพราะหากเด็กไทยมีความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
ท่ีดีก็จะน าความเจริญความสงบสุขมาสู่สังคมไทย ช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆ ท่ีจะตามมา ในทาง
ตรงกันข้ามหากเด็กมีความบกพร่องของความสามารถในการคิดเชิงบริหารจะท าให้เกิดปัญหาทาง
สงัคมต่างๆ ตามมามากมายในภายหลัง หากปล่อยปละละเลยในเร่ืองนีค่้าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจะสิน้เปลืองกว่ามาก ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) 
คือการท าหน้าท่ีระดับสูงของสมองท่ีช่วยให้เราก ากับตนเองเพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย 
ความสามารถในการคิดเชิงบ ริหาร พัฒนาอย่างมากในเด็กปฐมวัย เด็กท่ีมีการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารดีจะมีความพร้อมและประสบผลส าเร็จทางการเรียนมากกว่า 
รวมทัง้มีปัญหาพฤติกรรมน้อยกว่าด้วย ในประเทศไทยยังไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย การขาดข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะการคิดและการก ากับตนเองไปสู่ความส าเร็จ (นวลจันทร์ 
จฑุาภกัดีกุล, 2557, 68) 

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคตจึงได้ก าหนดขึน้ เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ             
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กล่าวถึงการให้ความส าคัญต่อ          
การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยในหัวข้อท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในส่วนของ
หัวข้อ 4.2.1 ช่วงการตัง้ครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตัง้ครรภ์
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตัง้แต่เร่ิมตัง้ครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี ย้ง
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ลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการ
พฒันาเด็กปฐมวยัให้มีพฒันาการท่ีสมวยัในทกุด้าน (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2561, 32) 

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารเร่ิมพฒันาหลงัจากคลอด โดยเฉพาะเด็กอาย ุ3 – 5 ปี 
ถือเป็นช่วงเวลาหน้าต่างแห่งโอกาสการเจริญเติบโตและพัฒนาต่อเน่ืองไปจนถึงวัยรุ่นและวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น  การพฒันาความสามารถในการคิดเชิงบริหารช่วงปฐมวยัจะส่งผลต่ออนาคตคือ 1) 
ถ้าเด็กมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหาร และการควบคุมตนเองได้ประสบ
ความส าเร็จ จะท าให้เด็กได้รับประโยชน์ในการด าเนินชีวิตระยะยาวในสังคม ทัง้ด้านความส าเร็จ
ในการเรียน พฤติกรรมท่ีดี สุขภาพดี และความส าเร็จในการงาน  2) องค์ประกอบท่ีส าคัญของการ
พัฒนาพืน้ฐานของทักษะท่ีจ าเป็นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของเด็ก กิจกรรมท่ีเด็กได้มีโอกาสเข้าร่วม 
สถานท่ีท่ีเด็กอาศัยเรียนรู้และเล่น 3) ถ้าเด็กไม่ได้ในส่ิงท่ีต้องการจากปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใหญ่และ
เงื่อนไขในสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก หรือท าให้เด็กเกิดความเครียด พัฒนาการของเด็กอาจจะช้า
หรือบกพร่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสท่ีจะพัฒนาเด็ก วัยรุ่น และผู้ ใหญ่จะสามารถดูสัมพันธภาพ 
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมท่ีจะเสริมสร้างทกัษะเพื่อส่งเสริมความสามารถของการคิดเชิงบริหาร 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีง่ายและได้ผลท่ีสดุเมื่อพัฒนาตัง้แต่แรกเร่ิม (Center on the Developing Child 
at Harvard University, 2011, 2-3) 

เด็กท่ีสามารถมีความสนใจกับงาน จดจ าค าสั่งและข้อมูล ควบคมุตนเองจากส่ิงเร้าท่ีเข้า
มากระตุ้ นและปรับตัวเมื่อเข้าสังคมใหม่ได้ดี จะเป็นเด็กท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน           
(McClelland, Acock, & Morrison, 2006, 471-490) แต่ในเด็กปกติท่ีขาดความสามารถในการ
คิดเชิงบริหารจะพบปัญหาด้านพัฒนาการการเตรียมความพร้อมท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ในอนาคต 
ซึ่งเด็กควรได้รับการช่วยเหลือเบือ้งต้นในด้านสติปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหาร โดยการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารเป็น
รายบุ คคล (Sasser & Bierman, 2012, 232-235) ดั งนั น้  ถ้ า เราสามารถพัฒ นาเด็กให้มี
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีดีในช่วงหน้าต่างแห่งโอกาส การพฒันาความสามารถในการ
คิดเชิงบริหารของเด็กสามารถพัฒนาได้ดีท่ีสดุในช่วงอายุ 3-5 ปี เด็กในวนันีจ้ะประสบความส าเร็จ
ในการเรียนและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภาพในอนาคตต่อไป 

การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
และได้รับประสบการณ์ตรงจากการอยู่ร่วมกนั ส่งเสริมความเป็นอิสระ การตัดสินใจ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ รู้จักการควบคุมตนเอง รวมถึงการค้นพบโดยการเล่น นอกจากนัน้ยังมุ่งเน้นให้เด็กมี
สขุภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความสนุกสนานและปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็ก
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ปฐมวัย ควรมีพืน้ท่ีส าหรับศูนย์การเรียน หรือมุมต่างๆ ทัง้นี  ้เด็กเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว ศูนย์การเรียนรู้หรือมุมต่างๆ จึงควรเกี่ยวพันกับประสบการณ์
ตรง และวสัดอุปุกรณ์ท่ีหลากหลายมีความสมัพนัธ์กบัหน่วยการเรียน และเปิดโอกาสให้เด็กท างาน
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (รัตติยา พงษ์ปลดั, 2555, 3) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้มีการพัฒนาขึน้บนแนวคิดหลักส าคัญ
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การท างานของสมอง การเรียนรู้และการเล่นของเด็กโดย
หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัฉบบันีจ้ึงถือ “การเล่น” อย่างมีจดุมุ่งหมาย เป็นหวัใจส าคญัของการจัด
ประสบการณ์ให้กบัเด็กให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสมัผัสทัง้ห้า โดยครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับ
ว่าสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมตัวเด็กว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและ
พฒันาการของเด็กแต่ละคน สมองของเด็กเป็นสมองท่ีสร้างสรรค์และมีการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้สมัพนัธ์
กับอารมณ์ สมองเป็นอวัยวะท่ีส าคัญมากท่ีสุดและมีการพัฒนาตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาโดยใน  
ช่วงนีเ้ซลล์สมองจะมีการพัฒนาเชื่อมต่อและท าหน้าท่ีในการควบคุมการท างานพืน้ฐานของ
ร่างกาย ส าหรับในช่วงแรกเกิดถึงอาย ุ3 ปี จะเป็นช่วงท่ีเซลล์สมองเจริญเติบโตและขยายเครือข่าย
ใยสมองอย่างรวดเร็ว โดยปัจจัยในการพัฒนาของสมองประกอบด้วย พันธุกรรม โภชนาการและ
ส่ิงแวดล้อม สมองจะมีพัฒนาการท่ีส าคัญในการควบคุมและมีผลต่อการเรียนรู้ ความคิด 
จินตนาการ ความฉลาด และพัฒนาการทุกด้าน การพัฒนาของสมองท าให้เด็กปฐมวัยสามารถ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าวัยใด การเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับพัฒนาการทางสมอง เป็นการเรียนรู้
จากของจริงไปหาสัญลกัษณ์จากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมโดยค านึงถึงความสามารถ
ตามวัยและพัฒนาการ อย่างไรก็ตามเมื่ อสมองเจริญ เติบโตในช่วงวัยต่างๆ และเร่ิมมี
ความสามารถในการท าหน้าท่ีในช่วงเวลาท่ีต่างกัน จะเห็นว่าการเรียนรู้และทักษะบางอย่างจะ
เกิดขึน้ได้ดีท่ีสุดในช่วงเวลาหน่ึงท่ีเรียกว่า “หน้าต่างโอกาสของการเรียนรู้” ซึ่งเมื่อผ่านช่วงเวลานัน้
ในแต่ละช่วงวัย    ถ้าสมองไม่ได้รับการกระตุ้นหรือได้รับประสบการณ์ท่ีเหมาะสมโอกาสท่ีจะฝึกอาจ
ยากหรือท าไม่ได้เลย ผู้ ใหญ่ท่ีเลีย้งดูเด็กเป็นคนส าคัญท่ีจะต้องคอยสังเกต และใช้โอกาสนีช้่วยให้
เด็กก้าวไปสู่ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละช่วงวัย ส าหรับช่วงปฐมวยัเป็นช่วงโอกาสท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิ งบ ริหารหรือ  EF (Executive Function) ซึ่ งเป็น
กระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการคิด ความรู้สึกและการกระท า 
โดยสมองส่วนนีก้ าลังพัฒนามากท่ีสุด เป็นช่วงของการพัฒนาความสามารถในการคิด การจัด
ระเบียบตนเองซึ่งส่งผลต่อการยับยัง้ชั่งใจ การคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทาง
ความคิด การใส่ใจจดจ่อ การวางแผน การตัง้เป้าหมาย ความมุ่งมัน่ การจดจ า การเรียกใช้ข้อมูล
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อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับความส าคัญของเร่ืองต่างๆ และการลงมือท าอย่างเป็นขัน้ตอนจน
ส าเร็จ ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (EF) จึงเป็นทกัษะท่ีต้องได้รับการฝึกฝนในชีวิตประจ าวัน
ของเด็กผ่านประสบการณ์ต่างๆ หลากหลายท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ลงมือท าเพื่อให้เกิดความ
พร้อม และมีทักษะท่ีส าคัญต่อชีวิตในอนาคต นอกจากนีส้มองยังเป็นอวัยวะส าคัญส าหรับการ
เรียนรู้ภาษาและการส่ือสาร การเรียนรู้ภาษาแม่ของเด็กจะเกิดขึน้อย่างเป็นธรรมชาติ จากการ
ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่และผู้ เลีย้งดูในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์รอบตัว สมองมีต าแหน่งรับรู้
ต่างๆ กัน ได้แก่ ส่วนรับภาพ ส่วนรับเสียง ส่วนรับสัมผัสและรับรู้การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย สมองส่วนต่างๆ เหล่านีพ้ัฒนาขึน้มาได้ช้าหรือเร็วขึน้อยู่กับการกระตุ้นของส่ิงแวดล้อม
ภายนอก โดยสมองเด็กมีความจ าผ่านการฟัง ต้องการรับรู้ข้อมลูเสียงพร้อมเห็นภาพ เร่ิมรู้จกัเสียง
ท่ีเหมือนและแตกต่างและสามารถเรียนรู้จังหวะของค าได้จากการฟังซ า้ๆ สมองของเด็กท่ีเข้าใจ
เกี่ยวกบัภาพ เสียง และสัมผสัแบบต่างๆ มีความส าคญัมากเพราะข้อมูลจากภาพ เสียงและสมัผัส
เหล่านีจ้ะก่อรูปขึน้เป็นเร่ืองราวท่ีจะรับรู้และเข้าใจซบัซ้อนขึน้เร่ือยๆ ได้ในท่ีสดุ สมองส่วนหน้านัน้มี
หน้าท่ีคิด ตดัสินใจ เชื่อมโยงการรับรู้ไปสู่การกระท าที่เป็นล าดบัขัน้ตอน สมองเด็กท่ีสามารถเรียนรู้
ภาษาได้ดีต้องอยู่ในส่ิงแวดล้อมของภาษาท่ีเรียนรู้อย่างเหมาะสมจึงจะเรียนรู้ได้ดี (ส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 6-7) 

นอกจากนี ้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 , 33) กล่าวถึงแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สงัคมแห่งการเรียนรู้  เป้าหมายท่ี 2: คนทกุช่วงวยัมีทกัษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ตัวชีว้ัดท่ี
ส าคัญคือ ร้อยละของเด็กแรกเกิด –5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึน้  เน่ืองจากผลการพัฒนา
การศึกษาไทย ปี 2552 – 2558 พัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ในช่วงปี 2553 – 2557 
พบว่าเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยลดลงจากร้อยละ 73.4 เป็นร้อยละ 72.8 ซึ่ง
สาเหตสุ าคญัอาจมาจากการท่ีพ่อแม่ขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการเลีย้งดเูด็กท่ีถกูต้อง ทัง้ทาง
สขุภาพกาย สุขภาพจิต และโภชนาการ และขาดโอกาสเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ท่ีดี แม้ว่ารัฐจะได้
ด าเนินการก าหนดนโยบายและแผนบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัยร่วมกับหลายกระทรวงอย่าง
ต่อเน่ืองแต่ผลลพัธ์ยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ ในปี 2558 ยงัมีเด็กอาย ุ2 - 5 ปี ประมาณร้อยละ 13.34 
(ประมาณ 4.1 แสนคน) ท่ีไม่ได้เข้าเรียนในศนูย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนระดบัประถมศึกษา 
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ดังนัน้ การจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กจึงเป็นค าตอบท่ี
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพราะเด็กในช่วง 5 ปี แรกของชีวิตจะมี
พัฒนาการทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว     
เป็นวยัแห่งการเรียนรู้และต้องการการส่งเสริมพฒันาการท่ีถูกต้อง ดงันัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของครูและ
ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจะต้องจดัประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ทัง้นีเ้พื่อให้
เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ และความสามารถของแต่ละบุคคล การเลือก
กิจกรรมท่ีจะน ามาจัดในแต่ละวัน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของ      
การน าไปใช้แต่ละโรงเรียนและชุมชน ท่ีส าคัญต้องครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 42) สอดคล้องกับกุลยา   ตันติผลาชีวะ 
(2551, 196) กล่าวว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งมีความส าคัญประกอบด้วย
แนวคิดหลักท่ีเป็นแนวคิดพืน้ฐาน หลักการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล        
การจัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ บทบาทของครูและการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ดังนั น้รูปแบบ      
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่การบูรณาการวิธีการสอน      
ซึ่งการเรียนการสอนเป็นประสบการณ์เสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ เปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างมีเป้าหมาย คนอาจเรียนรู้ได้เองตามธรรมชาติแต่การเรียนรู้จะมีคณุภาพมากขึน้ ถ้าเด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและผู้ ใหญ่ ครูคือบุคคลท่ีช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ     
ถ้าหากว่ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกบัภาวะของเด็ก  โอกาสท่ีเด็กจะเรียนรู้
ได้ดีจะมีมากขึน้ ดังนัน้ ครูต้องเลือกใช้และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของผู้ เรียนและชัน้เรียน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยจะต้องให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือ
กระท า (Learning by Doing) และสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ด้วย เช่นกัน ได้แก่  ทฤษฎีพัฒ นาการทางสติ ปัญญ าของเพี ย เจ ต์  (Piaget’s Cognitive 
Development Theory) ท่ีอธิบายว่า เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมเด็ก
จะพัฒนาการคิดและสร้างองค์ความรู้ ด้วยการน าประสบการณ์เดิมมาผสมผสานให้เข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่จนสร้างเป็นองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการ 2 อย่าง คือการซึมซับ
ประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) (สุรางค์   
โค้วตระกูล, 2556, 48-49) และ (Piaget, 1969, 154-155)  ดังนัน้ เด็กจึงเลือกจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเอง
สนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) และเด็ก
สามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆ ได้ เพียงแต่ต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตาม
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ความพร้อมของเด็กแต่ละคน (สิริอร   วิชชาวุธ , 2554, 152-164)  นอกจากนี ้ไวกอตสกี 
(Vygotsky) เชื่อว่าเด็กจะเกิดการเรียนรู้มีพัฒนาการทางสติปัญญาและทัศนคติดีขึน้เมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่น เช่น ผู้ ใหญ่ ครู เพื่อน บุคคลเหล่านีจ้ะให้ข้อมูลสนับสนุนเมื่อ
เด็กอยู่ในสภาวะ Zone of Proximal Development ซึ่งเป็นสภาวะท่ีเด็กเผชิญกับปัญหาท่ีท้าทาย
แต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยล าพังเมื่อได้รับการช่วยเหลือแนะน าจากผู้ ใหญ่หรือจากการ
ท างานร่วมกับเพื่อนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า เด็กจะสามารถแก้ปัญหานัน้ได้และเกิดการเรียนรู้
ขึน้ (Vygotsky, 1986, 32-41) และ (Chandra, 2008, 21-23) 

ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) คือเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เด็กได้
เติบโตเป็นมนษุย์ผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกบัความสามารถในการคิดเชิง
บริหารตัง้แต่เกิด แต่พวกเขาก็เกิดมาพร้อมศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
ได้เป็นอย่างดี  ในทางวิทยาศาสตร์นัน้ มีความเชื่อมโยงให้เห็นระหว่างสมองของเด็กวยั 3 - 6 ขวบ 
กบัการพฒันาด้านความสามารถในการคิดเชิงบริหารด้วยว่าสมองของเด็กวยั 3 - 6  ขวบเป็นสมอง
ท่ีพร้อมส าหรับการเรียนรู้อย่างมีระบบทกุด้าน เป็นวยัท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันาสมอง ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาพืน้ฐานทางด้านอารมณ์พัฒนาประสาทสมัผัสและการเคล่ือนไหว พัฒนาการรับรู้
ตนเองพัฒนาการรับรู้ผู้อื่นและพัฒนากระบวนการรู้คิด ซึ่งใช้เทคนิคการสอนแตกต่างกันออกไป
ตามช่วงวัยของเด็ก  เด็กวัย 3-6 ขวบจึงถือว่าเป็นวัยท่ีส าคัญท่ีสุด เป็นโอกาสดีมากท่ีจะปลูกฝัง
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารและเมื่อปลูกฝังไว้แล้ว ความสามารถนีจ้ะอยู่ไปกับเด็กจน
เติบโต กระทัง่ไปเป็นวยัรุ่นและผู้ ใหญ่ตอนต้น แต่หลังจากพ้นวยั  6 ขวบไปแล้ว อัตราการเรียนรู้ก็
จะลดลง พ่อแม่หรือผู้ ใหญ่ในครอบครัว ครูในศนูย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนบุาลท่ีดแูลเด็กวัย 3-6 ปี 
มีความส าคญัมากต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารโดยต้องฝึกฝนคณุลักษณะทัง้ 
9 ด้านนีใ้นชีวิตประจ าวันหรือในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในการฝึกฝนการออก
ก าลังกายและการควบคุมความต้องการซึ่งสามารถท าได้ เช่น สร้างวินัยในชีวิตประจ าวัน ให้รู้จัก
รอเข้าคิว ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ฝึกเข้าใจความรู้สึกของ
ตนเองและเพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ มีกิจกรรมท่ีได้ฝึกความจ า ฝึกสมาธิ ให้เด็กได้มีโอกาสออกไป
เผชิญส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ พบคนใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ ไม่เก็บกักเด็กไว้แต่ในบ้านเท่านัน้ ควรหลีกเล่ียง
ของเล่นส าเร็จรูปท่ีไม่ช่วยให้เด็กได้คิดค้นแก้ปัญหา แต่ควรจัดกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย โดยเฉพาะให้ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งใน
กระบวนการเหล่านีจ้ะฝึกการวางเป้าหมาย การจัดล าดบัก่อนหลัง การอดทนพากเพียร การสงัเกต
เรียนรู้ขัน้ตอนการท างานถ้าเจอปัญหาได้ฝึกคิดหาทางออกใหม่เพื่อแก้ปัญหา รวมทัง้เมื่อเสร็จแล้ว



  9 

มีโอกาสฝึกการประเมินผลอย่างง่ายๆ ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรและมีการให้ก าลังใจเมื่อเด็กท าส าเร็จ 
(สภุาวดี หาญเมธี, 2558, 7) 

การส่งเสริมและพฒันาทกัษะของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมซึ่ง
สร้างความเพลิดเพลินให้แก่เด็ก ผ่านกระบวนการท่ีออกแบบมาอย่างเป็นระบบจากคณะ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป Maximum Skill (MS) ซึ่งเป็น
แนวทางการเรียนรู้ใหม่ ท่ีผสมผสานแบบ Montasori, High Scope, Project Approach และ 
Waldorf เข้าด้วยกนั โดยปรับให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของเด็กไทยอย่างลงตวั สอดคล้องกับ
การขับเคล่ือนงาน EF (Executive Functions) สู่สังคมไทยของส านักงานกองทุนสนับสนุน          
การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ในสมองส่วนหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระท า เช่น การยัง้ใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์     
การยืดหยุ่นทางความคิด การตัง้เป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจ าและเรียกใช้ข้อมูล    
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับความส าคัญของเร่ืองต่างๆ และการท าส่ิงต่างๆ อย่างเป็น
ขัน้ตอนจนบรรลุความส าเร็จ ซึ่งเป็นทักษะท่ีมนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการเรียน การท างาน รวมทัง้การมีชีวิตครอบครัว ซึ่งทกัษะนีน้กัวิชาการระดบัโลกชี ้
แล้วว่าส าคัญกว่าความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) ทัง้นีม้ีงานวิจัยชัดเจนว่าช่วงวัย 3 – 6 ปี เป็นช่วงเวลา
ทองของชีวิตในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารได้ดีท่ีสุด ในช่วงเวลานี ้พ้นจากช่วงเวลานีไ้ปถึงวยัเรียน วัยรุ่น
หรือวยัผู้ใหญ่ตอนต้นแม้จะยงัพฒันาได้แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากบัช่วงปฐมวยัโดยผ่านกิจกรรมสันทนา
การสากล เช่น เกม (Games), เพลง (Songs), นิทาน (Story Telling), ศิลปะ (Art), วิทยาศาสตร์ 
(Science) ซึ่งน ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวฒันธรรมและความเป็นอยู่อย่างไทย (ณิณา ศรีวรรัตน์, 
2559, 1) 

ดังนัน้ ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงโอกาสท่ีส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง
บริหารหรือ EF (Executive Function) เป็นช่วงของการพัฒนาความสามารถในการคิด การจัด
ระเบียบตนเองซึ่งส่งผลต่อการยับยัง้ชั่งใจ การเปล่ียนความคิดและการควบคุมอารมณ์ โดยจะ
สามารถจัดล าดับความส าคัญของเร่ืองต่างๆ และลงมือท าอย่างเป็นขัน้ตอนจนส าเร็จ 
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (EF) จึงเป็นทักษะท่ีต้องได้รับการฝึกฝนในชีวิตประจ าวันของ
เด็กผ่านประสบการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ลงมือท าเพื่อให้เกิดความพร้อม
และมีทักษะท่ีส าคัญต่อชีวิตในอนาคต  ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
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เด็กปฐมวยัโดยมีความเชื่อว่าการจดัประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีครูและผู้ปกครองเป็น
ต้นแบบในการฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างครูกับเด็กและผู้ปกครองกับเด็กจะท าให้เด็กสามารถเข้าใจ
และเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดท่ีซับซ้อนมากขึน้ซึ่งรูปแบบนีห้ากน าไปใช้กับเด็ก
ปฐมวัยจะส่งเสริมให้เด็กสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป 

ค าถามการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เชิงบู รณ าการเพื่ อ ส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั มีค าถามในการวิจยัดงัต่อไปนี ้
1. คณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย มีด้านใดบ้าง 

แต่ละด้านมีรายละเอียดอย่างไร  
2.  รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัมีลกัษณะอย่างไร 
3. รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 
4. รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีวตัถปุระสงค์ย่อย  ดงันี ้ 
1.  เพื่อศึกษาคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
4.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยระยะที่ 1 - 2 ดังนี ้
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการจดัการศึกษาปฐมวัย

ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 8 ท่าน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

การวิจัยระยะที่ 3 - 4 ดังนี ้
1)  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ปฐมวัยปีท่ี 2 (อายุ 4 - 5 ปี)     

ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 129 คน 
2)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ปฐมวัยปีท่ี 2 (อายุ 4 – 5 ปี)    

ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือก 

1.2  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
การวิจัยครั ง้นี ไ้ด้ด าเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 
1. ตัวแปรอิสระ  คือ  รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั   
2. ตวัแปรตาม  ประกอบด้วย 

2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัจากการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญ   

2.2 ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบไปด้วย   

2.2.1   ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  
2.2.2   ความพึงพอใจของครูปฐมวยัและผู้ปกครองท่ีมีต่อรูปแบบการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.3  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยเน้นเนือ้หาในสาระเพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีเนือ้หาท่ีเกี่ยวข้องกับ เร่ือง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ผ่านกิจกรรมการเล่นเชิงสร้างสรรค์ การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย      
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เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมรวมทัง้เกิดการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม
และสติปัญญา เป็นการพฒันาให้เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงบริหาร คิดรวบยอด และคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ  
สืบเสาะหาความรู้ สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพดูคยุกบัเด็ก ศึกษา
นอกสถานท่ี เล่นเกมการศึกษา ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ฝึกออกแบบและสร้างชิน้งานและ
ท ากิจกรรมทัง้เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 43) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ผ่านกิจกรรมที่ต้องใช้ทกัษะด้านสงัคม อารมณ์ และร่างกาย  

 1.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ใช้ระยะเวลาในการทดลองภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 2563 โดยท าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นเวลา 8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน       
(วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์) วันละ 40 นาที  เวลา 09.30 - 10.10 น. ระหว่างเดือนกันยายน – 
ตลุาคม 2563 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย  หมายถึง การท่ีเด็กปฐมวัย

จัดการตนเองโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน จัดระบบ ตัดสินใจ มีสมาธิ ควบคุมพฤติกรรม 
แก้ปัญหา และประเมินการตดัสินใจของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

1. การยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory control) หมายถึง การรู้จักหยุดความต้องการหรือ
หยดุยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จกัคิดก่อนท า หรือรู้จักอดทนรอคอย ไม่ประพฤติตน
ไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น เข้าแถวตามล าดับ
คิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 

2. การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง การปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าหรือ
ยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จักเปล่ียนมุมมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้ 
เช่น ปรับเปล่ียนการเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและผู้ อื่น ยอมรับ          
การเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กับตนเอง เช่น 
การแต่งกาย ฯลฯ 
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3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึงความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จัดการกับความเครียด หงุดหงิด และ
แสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ อารมณ์
มั่นคง เช่น ถูกล้อเลียน เกิดความผิดหวังหรือเสียใจ  รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้ อื่น เช่น 
เพื่อนเดินชน นมหรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 

2.  รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหาร หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนา            
ด้านกระบวนการเรียนรู้ (Process Skills) โดยใช้การมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้อย่างมีระบบสอดคล้องกับทฤษฎี และแนวคิดการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีค านึงถึงสมองของผู้ เรียนโดยเน้นความสามารถในการคิดเชิงบริหาร    
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 4) กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  5) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      
6) การวดัและประเมินผล โดยมีขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่   

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม (Environment)  หมายถึง ครูวางแผนการเรียนรู้
จากการตดัสินใจจดักระท าต่อส่ือ วสัด ุและอปุกรณ์ อนัได้แก่ ของจริง ของจ าลอง เคร่ืองหมายและ
สญัลกัษณ์ท่ีครูน าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
เพื่อส่ือสารถึงความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความต้องการในการเรียนรู้ของเด็ก 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สร้างประสบการณ์ (Active Learning) เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม
ประจ าวันโดยการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ ปกครองผ่านส่ือสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก กิจกรรมพัฒนา
อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสัย กิจกรรมพัฒนาการคิด 
กิจกรรมพัฒนาภาษา และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือท า ตัวอย่างเช่น การฟังนิทาน               
การทดลองวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร การทศันศึกษาทัง้ในและนอกสถานท่ี  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้เรียนรู้สังคมและเข้าใจอารมณ์ผู้ อื่น (Learning Social & Understand 
Other Emotions) หมายถึง เด็กปฐมวัยน าเสนอการเรียนรู้ร่วมกับผู้ อื่นโดยการเล่าเร่ืองราว 
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มให้เพื่อน ครูและผู้ปกครองฟัง ซึ่งเป็นการสะท้อนความคิด การท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น  ความเข้าใจและยอมรับการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปและประเมินผล (Summary and Evaluation) หมายถึง เด็กปฐมวัย
ร่วมกันสรุปส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิ บัติและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 

3. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ  หมายถึง 
กระบวนการเพื่อจัดเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ขัน้ตอนการวิจัยและ
พฒันา (Research and Development) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การศึกษาคุณลักษณะ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารเพื่อก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 
(Research : R1)  2) การออกแบบและการหาประสิทธิภาพรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการฯ (Development:D1) 3) การหาประสิทธิผลรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการ ฯ (Research : R2)  4) การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการฯ (Development : D2) เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       4. การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ หมายถึง  การจัดประสบการณ์บูรณาการร่วมกัน
ระหว่างครูและผู้ปกครองผ่านส่ือสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ซึ่งเป็นการจดัประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติ
จริง เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน โดยมีครูและผู้ปกครองเป็นต้นแบบใน
การฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างครูกบัเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งมีหลกัในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้
คือ เป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจและสามารถตัง้เป็นค าถามกระตุ้นความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัยได้ นอกจากนีย้ังเป็นเร่ืองท่ีเด็กมีประสบการณ์เดิมและใกล้ตัว รวมทัง้เป็นเหตุการณ์
และวิถีชีวิตในรอบปี ประกอบด้วย 

สปัดาห์ท่ี 1  หน่วย บ้านนีม้ีรัก 
สปัดาห์ท่ี 2  หน่วย อยู่อย่างไรให้ปลอดภยั 
สปัดาห์ท่ี 3  หน่วย ข้าวกล้าชาวนาไทย 
สปัดาห์ท่ี 4  หน่วย มะพร้าว 
สปัดาห์ท่ี 5  หน่วย ผลไม้หลากสี 
สปัดาห์ท่ี 6  หน่วย สตัว์ป่าน่ารู้ 
สปัดาห์ท่ี 7  หน่วย มหศัจรรย์สีของดอกไม้ 
สปัดาห์ท่ี 8  หน่วย วนัลอยกระทง 
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  5. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย  หมายถึง  คุณภาพของการ
ประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญโดยใช้แบบ
ประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ  (Rating Scales) 
ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสดุ 

  6. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย   หมายถึง  ผลท่ีเกิดขึน้
หลังจากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยจาก 1) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ี
พัฒนาขึน้  ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน  และ 2) ความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ี ซึ่งประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัย
และผู้ปกครองท่ีมีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการสัมภาษณ์เจตคติท่ีดีต่อ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ของนักเรียนผ่านทางครูประจ าชัน้ เช่น ความรู้สึกรัก 
ชอบ ภูมิใจ เต็มใจและยินดี ผู้ ท่ีมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะมี
ความเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการเรียนอย่างแท้จริง โดยสังเกตจากส่ิง
เหล่านี ้คือ ความน่าสนใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  กิจกรรมในรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ อได้เรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ บรรยากาศของการเรียนรู้ เนือ้หาของรูปแบบการจัดประสบการณ์          
การเรียนรู้ และความรู้ท่ีนักเรียนได้รับเมื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เชิงบู รณ าการเพื่ อ ส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย สามารถใช้เป็นรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนในระดับปฐมวยั ท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงบริหาร ซึ่งมีประโยชน์และคณุค่า
ต่อวงการศึกษา ดงันี ้
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1. รูปแบบส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ประกอบด้วยแผนการจดัประสบการณ์ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร เป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญส าหรับครูสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก และแบบประเมิน
พฒันาการด้านการเรียนและความพึงพอใจของครูผู้สอนปฐมวยัส าหรับใช้ประเมินการจดักิจกรรม
ตามรูปแบบส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

2. ผลการวิจัยรูปแบบส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
พบว่ารูปแบบนีส่้งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดเชิงบริหาร ดังนัน้ถ้าน ารูปแบบนีไ้ปใช้กับ
เด็กปฐมวัยอื่นจะส่งเสริมให้เด็กสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งมีคณุค่าอย่างยิ่งต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั 

3. แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยน าไป
ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กได้เรียนรู้การคิดเชิงบริหารได้ 

4. ช่วยให้เด็กปฐมวยั มีความสามารถในการคิดเชิงบริหารตามตวัชีว้ดัท่ีผู้วิจยัพฒันา
ขึน้โดยอาศยัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบเชิงบูรณาการฯ ท่ีพฒันาขึน้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการวิจัยในครัง้นีม้ีตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง คือ ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ

เด็กปฐมวยั และรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี ้การศึกษา
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
(Piaget) (สุรางค์   โค้วตระกูล, 2556, 48-57), ลาล และลาล (Lall & Lall, 1983, 45-54), เตียง และ คณะ
(Seng et ai., 2003,  37)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2552, 27-28), (สิริอร   วิชชาวุธ, 2554, 152-154), (พรรณทิพย์   ศิริวรรณบุศย์, 2556, 49), (สุ
รางค์   โค้วตระกูล, 2556, 215), ดริสโคล และ เนเกล (Driscoll & Nagel, 2002, 92) ทฤษฎีการ
เรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรมของไวกอตสกี (Vygotsky) (วัฒนา  มัคคสมัน, 2554, 34), (สุรางค์   
โค้วตระกูล, 2556, 61-64), ไวกอตสกี (Vygotsky, 1986, 19-41), เซฟเฟอร์ (Shaffer, 1999, 259-
260), ดิกสันเคลาส์ (Dixon-Krauss, 1996, 19), จันทรา (Chandra, 2008, 21-23) พบว่า เด็กจะ
พัฒนาทางด้านสติปัญญาโดยได้รับการช่วยเหลือแนะน าจากผู้ ใหญ่หรือจากการท างานร่วมกับ
เพื่อนท่ีมีประสบการณ์มากกว่าท่ีให้ค าแนะน าในการก้าวพ้นช่วงยากล าบากนัน้ จนเด็กสามารถ
ท างานต่อไปอย่างอิสระจนประสบความส าเร็จด้วยตนเองได้ จะท าให้เด็กสามารถเข้าใจและเกิด
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การพัฒนาความสามารถทางการคิดท่ีซับซ้อน ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยยึดหลักแนวคิดทางสติปัญญาของเพียเจต์ และบรูเนอร์ โดย
ผสมผสานทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมในการพฒันาการคิดเชิงบริหารของไวกอตสกี โดยมีความเชื่อ
ว่าการจัดประสบการณ์ ผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีครูและผู้ ปกครองเป็นต้นแบบในการฝึกฝน
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างครูกับเด็กและผู้ปกครองกับเด็กจะท าให้เด็กสามารถเข้าใจและเกิดการ
พฒันาความสามารถในการคิดท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 

การศึกษาหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2560, 41), (วัลภา  สถิรพันธุ์, 2561, 3-9), (อรุณี   
หรดาล, 2561, 2-12), (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 18) พบว่า การจัดการเรียนรู้
และการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นการเรียนรู้สร้างประสิทธิภาพต่อการท างานของสมองในระยะยาว 
คือ เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่นและลงมือท ากิจกรรม เนือ้หาสาระท่ีเด็กควรรู้ และทกัษะท่ี
เด็กควรได้รับ จะเกิดจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ ท่ีจัดขึน้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการ ภายใต้ สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตรและ
ปลอดภัย มีกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เด็ก ได้คิด และจินตนาการ กิจกรรมท่ีได้ใช้ประสาทสัมผสัเพื่อฝึก
ให้การรับรู้มีความละเอียด ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 7 ด้าน 
(การเคล่ือนไหวและสุขภาวะทางกาย พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการ        
ด้านการคิดและสติปัญญา พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านจริยธรรมและพัฒนาการ          
ด้านการสร้างสรรค์) ท่ีถกูต้อง เหมาะสมตามวยั 

การศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 
2546, 22-23), (เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว, 2547, 25), (สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรม
การเรียนรู้ (สถาบนัส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู้, 2550, 95-96), (ทิศนา แขมมณี, 
2553, 224-255), (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2560, 9-43), เซเลอร์ และคณะ 
(Saylor et al, 1981,  271), โฟกาตี ้(Fogarty, 1991, 245-256), โฮแมน และเวลคาล (Hohmann 
& Weikart, 1995, 141-143), จอยซ์ และคณะ (Joyce et al., 2004, 25-34)  พบว่า รูปแบบการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการสามารถจดักลุ่มเป็นรูปแบบการเรียนการสอนย่อยๆ ตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรูปแบบ และองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้จะแตกต่างกันตามเป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ การวิจัย
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ครัง้นีใ้ช้ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของจอยซ์ เวลล์   และคาลฮูน 
ร่วมกับทิศนา แขมมณี  โดยใช้ขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อก าหนดรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบู รณ าการฯ (Research : R1)  2) การออกแบบ และการหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Development : D1) 3)      
การหาประสิทธิผลรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Research : R2)  4) 
การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Development : D2) 
เพื่อให้ได้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

การศึกษาความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2553, 3), (สุภาวดี หาญเมธี, 2558, 23), (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558,  
200-203), (ฐาปณีย์  แสงสว่าง, 2559, 26), (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล , 2560, 26), (ปนัดดา            
ธนเศรษฐกร , 2560, 2), (พัช รี ผลโยธิน , 2561, 9), แมคคลอสกี ,้ เพอ ร์คิ น้   และดิฟเนอ ร์ 
(McCloskey, Perkins, & Divner, 2009, 1-5), แอนเดอสัน (Anderson, 2002, 73), คอฟแมน 
(Kaufman, 2010, 4),  ดอว์สัน และกัวร์เอ (Dawson & Guare, 2010, 1-2) พบว่า การท่ีเด็ก
ปฐมวัยจัดการตนเองโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน จัดระบบ ตัดสินใจ มีสมาธิ ควบคุม
พฤติกรรม แก้ปัญหา และประเมินการตดัสินใจของตนเอง 

การศึกษาคณุลกัษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัยโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) พบว่า คุณลักษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยัได้อย่างแท้จริง มีท้ัง้สิน้ 3 ด้าน คือ  

1. การยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory control) หมายถึง การรู้จักหยุดความต้องการหรือ
หยดุยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จกัคิดก่อนท า หรือรู้จักอดทนรอคอย ไม่ประพฤติตน
ไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น เข้าแถวตามล าดับ
คิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 

2. การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง การปรับเปล่ียนความคิดและการกระท าหรือยืดหยุ่น
เมื่อจ าเป็น รู้จักเปล่ียนมุมมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้ เช่น ปรับเปล่ียน   
การเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและผู้ อื่น ยอมรับการเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อน
ใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง เช่น การแต่งกาย ฯลฯ 
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3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึงความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จัดการกับความเครียด หงุดหงิดและ
แสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ อารมณ์
มั่นคง เช่น ถูกล้อเลียน เกิดความผิดหวังหรือเสียใจ  รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้ อื่น เช่น 
เพื่อนเดินชน นมหรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 

การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพื่อความสามารถในการคิดเชิง
บริหาร (พัชรี ผลโยธิน, 2561, 9-20)  พบว่า สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีพัฒนาการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยควรมีลักษณะดังนี ้1) สนองความต้องการและความสนใจของเด็กท่ีมี         
ความกระตือรือร้น สนใจส่ิงท่ีอยู่รอบตัว อยากรู้อยากเห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามา หรือเกิด
ความสงสยัใคร่รู้ จึงควรเคารพความสนใจและยอมรับความคิดของเด็ก 2) ตอบสนองอารมณ์และ
ความรู้สึกของเด็กท่ีต้องการความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ความเอือ้อาทรจากบุคคลท่ีใกล้ชิด  
3) มีบรรยากาศอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึกต่างๆ โดยให้โอกาสเด็กเลือกท า
ส่ิงต่างๆ ตามความถนดั หรือความสนใจ และ 4) มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล
รอบข้าง ให้เด็กมี ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับเด็กอื่นหรือผู้ ใหญ่  ลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางจิตภาพทัง้ 4 ประการจะช่วยพฒันาการคิดเชิงบริหารให้กบัเด็กปฐมวยั 

การศึกษาการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 11-28), (พัชรี ผลโยธิน, 2561, 9-28) พบว่า แนวการจดัประสบการณ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 6 ปี ครูควรจัด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัพฒันาการ ความสามารถและความสนใจของเด็ก จดัประสบการณ์
ให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้คิดริเร่ิม วางแผน ปฏิบัติ และแลกเปล่ียนการเรียนรู้มีปฏิสมัพันธ์กบัเด็ก
อื่น บุคคลอื่น    ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมีความหมายกบัเด็ก ได้รับการส่งเสริมลกัษณะ
นิสยัท่ีดี มีพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีมีส่วนร่วมสนบัสนนุการพัฒนาและการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ 
EF ของเด็กท่ีบ้านอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

การศึกษาการประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร  จิเอีย และคณะ (Gioia et al, 
2000, 17-20), ไอซ์ควิช และจิเอีย (Isquith & Gioia, 2008, online) พบว่า การประเมินพฒันาการ
ด้านการคิดเชิงบริหารมีรายละเอียดของการประเมินท่ีแตกต่างกนั ประกอบด้วย การริเร่ิม ความจ า
ขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวสัดุ การปรับเปล่ียน การควบคุมอารมณ์และ
การยับยัง้ รวมถึงการตรวจสอบ ท่ีประกอบไปด้วยความสามารถในการตรวจสอบงานและ          
การตรวจสอบตนเอง 
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จากข้อมลูข้างต้นเขียนกรอบแนวคิดได้ดงัต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานของงานวจิัย 
1. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด

เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั มีประสิทธิภาพจากผู้ เชี่ยวชาญอยู่ในระดบัมากขึน้ไป 
2. นักเรียนท่ีได้เข้ารับการจัดรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ มี

ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
3. ครูปฐมวยัและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

เชิงบูรณาการฯ อยู่ในระดบัมากขึน้ไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

1.1 ความหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.2 ความส าคญัของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.5 หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.6 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
1.7 งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

2. แนวคิดในการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.2 การน าเสนอรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.3 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.4 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.5 การหาประสิทธิผลความพึงพอใจของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.6 การวดัและประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
2.7 งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

3. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกบัความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
3.1 ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
3.2 สมองกบัความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
3.3 ความส าคญัของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
3.4 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
3.5 การจดัสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพื่อความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
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3.6 การจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
3.7 ตวับ่งชีแ้ละการประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหาร 
3.8 งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 

รายละเอียดของเอกสาร และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องมีดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
1.1 ความหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

นกัการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดงันี ้

เซลเลอร์ และคณะ (Saylor et al, 1981, 271) ให้ค าจ ากัดความของรูปแบบ     
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง แบบแผนหรือแผนของการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้ท่ีมีการจดักระท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมการเรียนรู้ขึน้มาจ านวนหน่ึงซึ่งมีความแตกต่าง
กนั โดยมีจดุมุ่งหมาย หรือจดุเน้นเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างแน่นอน 

โคล และชาน (Cole & Chan, 1987, 2) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนท่ีเป็นภาพในจินตนาการของครูผู้สอน หรือแผนการท างานท่ี
อธิบายกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการรวบรวมและจัดองค์ประกอบของ
กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีระบบท่ีแน่นอน 

ดุคส์ (Duke, 1990, 96) ได้กล่าวว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนการรู้
เป็นแนวคิดในด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งได้มาจากทฤษฎีทางการศึกษาท่ียึดเป็นแบบ
แผน มีการก าหนดข้อตกลงเบือ้งต้นเกี่ยวกับใน ส่ิงท่ีนักเรียนควรเรียน และวิธีการเรียนรู้จาก
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นอกจากนีค้วรจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  นอกจากนีรู้ปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้จะเน้นภาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
การฝึกอบรมครูผู้ สอนให้สามารถใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ได้ อน่ึงรูปแบบ       
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละรูปแบบจะมีจุดอ่อน และจุดแข็งท่ีแตกต่างกันออกไป และไม่
มีรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใดท่ีดีท่ีสดุ 

กันเทอร์ และชวาบ (Gunter & Schwab, 1995, 11) อธิบายถึงรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ว่า หมายถึง แบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเปรียบเสมือน
เคร่ืองพิมพ์หรือต้นแบบก่อนท่ีครูผู้สอนจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนท่ีประกอบไป
ด้วยขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลักๆ ซึ่งจะท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีต้องการ      
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องเรียงตามล าดับขัน้ตอนท่ีได้เสนอไว้อย่างเป็นระบบและ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละรูปแบบจะตอบสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะได้แตกต่างกนั 

เอกเก็น และกัวชัค (Eggen & Kauchak, 1996, 11) ได้กล่าวว่า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีครูผู้สอนมีการจดักระท ารายละเอียดเบือ้งต้นเอาไว้ส าหรับใช้เป็น
กลยุทธ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนซึ่งจะถกูออกแบบขึน้มาเพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะโดยท่ีครูผู้สอนจะต้องพิจารณาว่า
จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้อะไรและมียุทธวิธีใดท่ีจะไปน าไปสู่ เป้าหมายของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีถูกออกแบบจะเป็นแบบ
เฉพาะตวัของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ เพ่ือให้เกิดสมัฤทธ์ิผลเฉพาะในเป้าหมาย
ท่ีครูผู้สอนได้ก าหนดไว้ และจะถกูก าหนดไว้เป็นกิจกรรม  การเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ของครูผู้สอนใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ทัง้นีก้ารจดัท ารายละเอียดดงักล่าวสามารถเปรียบเทียบได้กบัพิมพ์
เขียวส าหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีแนวคิดจากศาสตร์สาขาต่างๆ เป็นแนวทางใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

จอยส์ และวีล (Joyce & Weil, 2000, 6) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ว่า เป็นแผนการหรือแบบแผนท่ีครูผู้ สอนสามารถใช้เพื่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นกลุ่มรายย่อย รูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ทิศนา แขมมณี (2551, 221-222) กล่าวว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
หมายถึง สภาพลักษณะของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้
อย่างเป็นระเบียบ ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎีหลักการแนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือขัน้ตอนส าคัญในการเรียนการสอน รวมทัง้วิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ท่ี
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนัน้เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดท่ียึดถือซึ่งได้รับ
การพิสจูน์ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้
บรรลวุตัถปุระสงค์เฉพาะของรูปแบบนัน้ๆ  

สนองจิฏฐ์  วัชโรทัย (2554, 48) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ หมายถึง แบบแผน หรือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจัดกระท าขึน้อย่างเป็น
ระเบียบและระบบแบบแผนท่ีแน่นอนโดยยึดหลกัตามปรัชญา ทฤษฏี แนวคิด รวมทัง้องค์ประกอบ
ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิคการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายการจัดประสบการณ์            
การเรียนรู้นัน้ๆ 

อติพร ศงสภาต (2554, 333)  ได้กล่าวว่า รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
หมายถึง แบบแผนของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจัดขึน้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ โดย
ประกอบไปด้วยหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ โดยอาศัยวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิคการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลายเข้าช่วย
ให้สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้เป็นไปตามหลักการ หรือแนวคิดท่ียึดถือซึ่งรูปแบบ     
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้จะต้องประกอบไปด้วยหลักการหรือแนวคิดท่ียึดถือเป็นแบบ
แผนนัน้จะต้องได้รับการพิสจูน์ ทดสอบ และเป็นท่ียอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุหมาย
ท่ีก าหนดไว้ 

พรพิมล อ่ อนอินท ร์  (2559 , 22) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  หมายถึง แผนการด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนซึ่ง
ถูกเตรียมขึน้ในลักษณะโครงสร้าง และองค์ประกอบท่ีหลากหลายโดยอยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ียึดถือเป็นแบบอย่าง และได้รับการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้ซึ่ง
ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้โดยน าไปเป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้อื่นท่ีมีจดุมุ่งหมายเฉพาะได้ 

นฤมล เนียนหอม (2560, ออนไลน์) กล่าวว่าในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวยั ครูควรศึกษาก่อนว่าทักษะ สาระการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ส าคัญใดท่ีจะจัดให้กับเด็ก 
แล้วจึงวางแผนการจัดกิจกรรมต่อไป อย่างไรก็ตามครูควรตระหนักถึงหลักส าคัญของการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ กล่าวคือความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกันของสาระ
การเรียนรู้และทักษะต่างๆ การท่ีเด็กได้เรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมท่ีหลากหลายช่วยให้เกิดการตก
ผลึกทางความคิด และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ท่ีได้ไม่ลบเลือนไปโดยง่าย การน าสาระ
การเรียนรู้  และทักษะต่างๆ ท่ีต้องการให้เด็กฝึกฝนมาเชื่อมโยงไว้ในการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้
รอบตัว ส่ือมีความหลากหลายมีความเพียงพอกับความต้องการของเด็กและการจัดกิจกรรมท่ีมี
ความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนให้เหมาะกับกลุ่มเด็กและสภาพแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่
เด็กมากท่ีสดุ 

นอกจากนี ้ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2560, 41) หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ว่ารูปแบบการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการบูรณาการทัง้ทักษะและสาระการเรียนรู้ ซึ่งจัดกิจกรรมในลกัษณะ
การบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมรวมทัง้เกิดการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการท่ีว่า หน่ึงแนวคิดเด็ก
สามารถเรียน รู้ได้หลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลาย
ประสบการณ์ส าคญั  

จากความหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีนักการศึกษาได้กล่าวไว้
ข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นแบบแผนหรือแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได้รับการจัด     
การอย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี การเรียนรู้ หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อ โดยมี
การถึงแสดงถึงความสมัพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ อย่างมีขัน้ตอน และได้รับการตรวจสอบแล้ว
ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถน ามาจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้นกัเรียนได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้
ไว้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กันและต่อเน่ืองกับประสบการณ์ตรงผ่าน
การท ากิจกรรมท่ีออกแบบไว้ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้      
อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัง้ระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบหน้าท่ีด้วยตนเอง รวมทัง้ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมเร่ิมสร้างสรรค์ 

1.2 ความส าคัญของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ความส าคญัของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยว่ามีความส าคัญ

เป็นอย่างมากเน่ืองจากช่วงปฐมวัยนัน้เป็นช่วงวัยท่ีเด็กเร่ิมต้นพัฒนาการทัง้ 4 ได้แก่ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเป็นวัยท่ีรับรู้และซึมซับประสบการณ์ ท่ีจะก่อให้เกิดความรู้ 
ความจ าท่ีแปรเป็นจิตใต้ส านึกของเด็กในการเจริญเติบโตซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความส าคัญของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ได้แตกต่างกนั ดงันี ้ 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2551, 196) กล่าวว่ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ซึ่งมีความส าคัญประกอบด้วยแนวคิดหลักท่ีเป็นแนวคิดพืน้ฐาน หลกัการสอน วิธีการจดัการเรียน  
การสอน การประเมินผล การจัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ บทบาทของครูและการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ดังนัน้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่
การบูรณาการวิธีการสอน ซึ่งการเรียนการสอนเป็นประสบการณ์เสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี
คณุภาพ เปล่ียนพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมาย คนอาจเรียนรู้ได้เองตามธรรมชาติแต่การเรียนรู้จะมี
คุณภาพมากขึน้ ถ้าเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและผู้ ใหญ่ ครูคือบุคคลท่ีช่วยให้เด็กเกิด  
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การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ถ้าหากว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับภาวะ
ของเด็ก  โอกาสท่ีเด็กจะเรียนรู้ได้ดีจะมีมากขึน้ ดังนัน้ครูต้องเลือกใช้และสามารถประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัสภาพและบริบทของผู้ เรียนและชัน้เรียน  

สุรางค์ โค้วตระกูล (2556, 22) ได้กล่าวถึงความส าคัญของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะช่วยให้ครูมีความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอน มีการเตรียมการสอนเพื่อช่วยนกัเรียนให้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการจัดการชัน้เรียนได้ ครูท่ีได้ชื่อว่าเป็นครูท่ีสอนดีมี
ประสิทธิภาพไม่จ าเป็นต้องมีพรสวรรค์ของการเป็นครูมาแต่ก าเนิดแต่มีอจัฉริยะในการท่ีจะเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองและได้วางแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมกบันกัเรียนของตนเอง 

นอกจากนี ้นฤมล เนียนหอม (2560, ออนไลน์)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ว่าการจดัการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมเลีย้งดู
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก ให้เด็กมีพฒันาการทัง้
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวยั ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นการสร้างรากฐานชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ มีคณุค่าต่อ
ตนเองและสงัคม ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวยั ของหลักสตูรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 
ซึ่งการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จะต้องจัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น โดยท่ีการเล่นดังกล่าวต้องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมายและ
ไม่ใช่การยดัเยียดเนือ้หาของระดบัประถมศึกษาให้แก่เด็ก การจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
เด็กปฐมวยั ครูจะต้องเข้าใจและค านึงถึงความส าคญัของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เด็กจะต้องสร้างเสริมประสบการณ์ท่ีเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก และยังสอดคล้องกับ
หลักการส าคัญในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พทุธศกัราช 2560 (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, 41) ดงันี ้

1. จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเน่ือง 
2. เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและบริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 
3. จดัให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคญัทัง้กบักระบวนการและผลผลิต 
4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองและเป็นส่วน

หน่ึงของการจดัประสบการณ์ 
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5. ให้ผู้ปกครองและชมุชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
จากความส าคัญของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีนกัการศึกษาหลายท่าน

ได้กล่าวไว้ สรุปได้ว่า รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มีความส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้ครู
มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการเตรียมการสอนเพื่อช่วยนักเรียนให้เรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการจดัการชัน้เรียนได้ ครูท่ีได้ชื่อว่าเป็นครูท่ี
สอนดีมีประสิทธิภาพ ดงันัน้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมีความส าคญัเพราะเป็นส่วน
ส าคัญท่ีน าไปสู่การบูรณาการวิธีการสอน รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ช่วย
ท าให้เด็กได้เรียนรู้มากยิ่งขึน้ โดยครูต้องรู้จกัการประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพและบริบทของผู้ เรียน 

1.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อครูผู้สอน

มาก เพราะ เป็นองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ท าให้เด็กเกิดประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
เสริมสร้างการเรียนรู้ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กไปในทางท่ีดีขึน้ ดังนั น้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้นัน้จะต้องมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องทัง้ ท่ีเป็นตัวเด็ก ความรู้และ
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ท าการศึกษา
องค์ประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ดงันี ้

คิบเลอร์ (Kibler, 1974, 44-53) ได้เสนอว่าองค์ประกอบของรูปแบบการประสบการณ์
การเรียนรู้นัน้ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบท่ี 1 จุดมุ่งหมายในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นผลผลิต
ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งหวังให้เกิดขึน้ในนักเรียน ซึ่งมีความครอบคลุมพฤติกรรม
ทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ด้านจิตใจ (Affective Domain) และด้านการปฏิบัติ 
(Psychomotor Domain) 

องค์ประกอบท่ี 2 การวัดพฤติกรรมพืน้ฐาน เป็นการตรวจสอบความพร้อม 
ความรู้พืน้ฐาน และทกัษะเบือ้งต้นของนกัเรียนก่อนการเรียนการสอนจริงๆ 

องค์ประกอบท่ี 3 การจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการจัด
กิจกรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนโดยเร่ิมต้นจากพฤติกรรมพืน้ฐานต่อเน่ืองจนถึง
พฤติกรรมปลายทาง 

องค์ประกอบท่ี 4 ประเมินผลรวม เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์เพียงใด มีวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสม
เพียงใด 
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เคทพ์ (Kemp, 1985, 11)  ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ไว้ 10 ประการ ดงันี ้

1. พิจารณาความจ าเป็นในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมาย 
อปุสรรค และล าดบัความส าคญั 

2. ก าหนดหวัข้อเร่ือง และความมุ่งหมายทัว่ไป 
3. อธิบายลกัษณะท่ีส าคญัของนกัเรียน 
4. วิเคราะห์จดัเรียงล าดบัเนือ้หาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมาย 
5. ระบุจดุมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
6. เลือกวิธีสอนและกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน

บรรลผุลตามจดุมุ่งหมาย 
7. เลือกทรัพยากรท่ีสนบัสนนุการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
8. จดัหาบริการต่างๆ  เพื่อสนบัสนนุการจัดกิจกรรมหรือการผลิตส่ืออปุกรณ์การสอน 
9. เตรียมการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
10. พฒันารูปแบบการวดัผลก่อนเรียน 

แอนเดอร์สัน (Anderson, 1997, 521) กล่าวว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์    
การเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ดงันี ้

1. หลกัการ 
2. วตัถปุระสงค์ 
3. หลกัฐานท่ีแสดงการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้นัน้ๆ 
เอ เรน ส์  (Arends, 1997, 7) ก ล่าวถึ งอ ง ค์ป ระกอบของรูป แบบการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ว่าประกอบด้วย 4 ข้อหลกั คือ 
1. หลักการตามทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
3. วิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะท าให้การเรียนรู้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
4. ส่ิงแวดล้อมในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ 

จอยซ์ และเวล (Joyce & Weil, 2000, 245-246)  กล่าวว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบด้วยหวัข้อส าคญั 5 ข้อ ดงันี ้



  29 

1. หลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ การกล่าวถึง   
ความเชื่อและแนวคิดของทฤษฎีรองรับรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ หลกัการของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะเป็นตัวชีน้ าก าหนดจุดประสงค์ เนือ้หา กิจกรรม และขัน้ตอน    
การด าเนินการในรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

2. จดุประสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นส่วนท่ีระบุถึง
ความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิดขึน้ จากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

3. เนือ้หา เป็นส่วนท่ีระบุถึงเนือ้หาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะใช้ในการจดัการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้บรรลถุึงวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ เป็นส่วนท่ีระบุถึงวิธีการปฏิบัติใน
ขัน้ตอนหน่ึงๆ เมื่อน ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ 

5. การวัดและประเมินผล เป็นส่วนหน่ึงของประสิทธิผลของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

นอกจากองค์ประกอบท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้แล้ว จอยซ์ เวล และ
คาลฮูน  (Joyce, Weil, & Calhoun, 2004, 248-251) ยังได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบการ
สอนท่ีน่าสนใจไว้  4 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบการสอน (Orientation to the Mode) ในส่วนนีจ้ะ
เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประกอบไปด้วยเป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทฤษฎี ข้อสมมติ หลักการ
และแนวคิดส าคญัท่ีเป็นพืน้ฐานของรูปแบบการการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (The Mode Teaching) 
จะเป็นการอธิบายถึงรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- ขัน้ตอนของรูปแบบ (Syntax) เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับล าดับ
ขัน้ตอนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ หรือกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

- รูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Social System) เป็นการอธิบายถึงหน้าท่ีบทบาท
ครูผู้สอนกับนักเรียนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ เช่น บทบาท
ของครูผู้ สอนอาจเป็นผู้ น าในการท ากิจกรรม เป็นผู้ อ านวยความสะดวก เป็นผู้ แนะแนว                
เป็นแหล่งข้อมลู เป็นต้น 
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- หลักการตอบสนอง (Principle System) เป็นการบอกถึงลักษณะของ
การแสดงออกของครูผู้สอนต่อนกัเรียน การตอบสนองต่อส่ิงท่ีนกัเรียนกระท า เช่น การให้รางวลัแก่
นกัเรียนการให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น การไม่ตดัสินว่าถกูหรือผิด 

ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ (Application) 
เป็นการแนะน าและตัง้ข้อสังเกตการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ เช่น จะใช้กับ
เนือ้หาประเภทใดจึงเหมาะสม รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้เหมาะกับเด็กระดับอายุ
ใด เป็นต้น  นอกจากนีย้ังมีการให้ค าแนะน าอื่นๆ เพื่อให้การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้นัน้มีประสิทธิผลมากท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 4 ผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม (Instructional and 
Nurturant Effects) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อนักเรียนทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ผลโดยตรงเกิดจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอน หรือเกิดจาก
การจัดกิจกรรมท่ีจัดขึน้ตามขัน้ตอนของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่วนผลทางอ้อม
เกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั น้ๆ เป็นส่ิงท่ีคาดคะเนไว้ว่าจะให้เกิดแฝงไปกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้เป็นส่ิงพิจารณาเลือกรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ไปใช้ด้วย 

ทิศนา แขมมณี (2550, 222) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จ าต้องเป็นมี 4 ข้อ ได้แก่ 

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อท่ีเป็นพืน้ฐานหรือเป็น
หลกัการของรูปแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้นัน้ๆ 

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกบัหลกัการท่ียึดถือ 

3. มีการจัดระบบ คือ  มี การจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้ เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ๆ 

4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะ
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนัน้ๆ เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ดังนัน้ รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องสามารถท านายผลท่ีจะเกิด
ตามมาได้ และมีศกัยภาพในการสร้างความคิดรวบยอดและความสมัพนัธ์ใหม่ๆ ได้ 
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นอกจากนี ้พรรณวร บุญประเศรษฐผล (2552, 52) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ว่าต้องประกอบไปด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ สาระและ
กระบวนการจดัเรียนรู้ กิจกรรมการจดัเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

ซึ่งสอดคล้องกับสนองจิฏฐ์ วัชโรทัย (2554, 49) ท่ีได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ควรจะมีทัง้สิน้ 4 องค์ประกอบด้วยกนั คือ 

1. ทฤษฎี หรือหลกัการของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. กระบวนการของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. ผลท่ีผู้ เรียนได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
ปิยะรัตน์  อินทะสุข (2557, 36-37) ได้กล่าวว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์     

การเรียนรู้โดยทัว่ไปจะมีองค์ประกอบร่วมท่ีส าคญั ดงันี ้
1. หลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีกล่าวถึง

ความเชื่อ และแนวคิดทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ หลกัการของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จะเห็นตวัชีน้ า  การก าหนดจดุประสงค์ เนือ้หากิจกรรม และ
ขัน้ตอนการด าเนินงานในรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

2. จุดประสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีระบุถึง
ความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิดขึน้จากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

3. สาระและกระบวนการ เป็นส่วนท่ีระบุถึงเนือ้หาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะใช้
ในการจดั  การเรียนรู้เพื่อให้บรรลจุดุประสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีระบุวิธีการปฏิบัติใน
ขัน้ตอนต่างๆ เมื่อน ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ 

5. การวัดและประเมินผล เป็นส่วนท่ีประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ดงันัน้  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรจะประกอบไป
ด้วยส่วนต่างๆ ท่ีส าคัญ คือ หลักการ จุดประสงค์ สาระ และกระบวนการ กิจกรรม  ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน และการวดัผลและประเมินผล 
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นอกจากนีพ้รพิมล อ่อนอินทร์ (2559, 24) ยังได้เสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีช่วยให้เสริมสร้างพฒันาการ การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของครูนัน้จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์ประกอบท่ีเป็นหลกัการแนวคิด ทฤษฎีในการพฒันารูปแบบ 
2. องค์ประกอบท่ีเป็นกระบวนการ  ได้แก่ การด าเนินการสอน ส่ือ การใช้

เทคนิคการสอนเพื่อสนบัสนนุการจดักิจกรรมที่ท าให้การเรียนรู้บรรลจุดุประสงค์  
3. องค์ประกอบท่ีเป็นผลผลิตท่ีจะเกิดขึน้กับนักเรียน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ทัง้

ด้านความรู้ พฤติกรรม และกระบวนการ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งผู้ วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวจนสามารถสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะใช้ในการวิจยัโดยแบ่งองค์ประกอบเป็น 6 องค์ประกอบ คือ  

1) ทฤษฎีหรือหลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  คือ               
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ  แนวคิด  หรือความเชื่อท่ีเป็นพืน้ฐาน หรือเป็นหลกัการของรูปแบบ        
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ 

2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คือจุดมุ่งหมายใน    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อาจจะเป็นผลผลิตทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งหวังให้
เกิดขึน้ในนักเรียน ซึ่งมีความครอบคลุมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain)       
ด้านจิตใจ (Affective Domain) และด้านการปฏิบติั (Psychomotor Domain) 

3) สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คือ  เป็นการระบุถึงเนือ้หาและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีจะใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้   

4) กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คือ  เป็นส่วนหน่ึงท่ีระบุวิธีการปฏิบัติ
ในขัน้ตอนต่างๆ เมื่อน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้โดยอาจเป็นการจัดกิจกรรม
เพื่อพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียนโดยเร่ิมต้นจากพฤติกรรมพืน้ฐานต่อเน่ืองจนถึงพฤติกรรมปลายทาง 

5) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้คือ  ส่ิงแวดล้อมในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะ
น าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
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6) การวัดและประเมินผลคือ   การประเมินผลเพื่ อตรวจสอบว่าการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้ไว้เพียงใด มีวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในคราวต่อไป 

1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประกอบด้วยทฤษฎีพัฒนาการทางสติ ปัญญาของเพียเจต์  (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการ                  
ทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรมของไวกอตสกี 
(Vygotsky) ซึ่งแต่ละแนวคิดทฤษฎีมีสาระส าคญัดงันี ้

1.4.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) 
เพียเจต์ (Piaget) เชื่อว่าคนเราทุกคนตั ง้แต่ เกิดมามีความพร้อมท่ีจะ

ปฏิสมัพันธ์กบัส่ิงแวดล้อมและโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์เป็นผู้ ท่ีจะมีกิริยากรรมหรือเร่ิมกระท าก่อน 
(Active) (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556, 48) ซึ่งแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ (Piaget) เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พัฒนาการทางชีววิทยาซึ่งเป็นผลมาจาก         
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างความรู้ความคิด (Cognitive Structure) คือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ความรู้ ความคิดในรูปแบบของการกระท าหรือพฤติกรรม เรียกว่า Scheme และการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างความรู้ความคิดในรูปข้อเท็จจริงหรือภาพลักษณ์เรียกว่า Scheme ตัง้แต่เกิดมนุษย์มี
พืน้ฐานท่ีติดตัวมา 2 ลักษณะ คือ กระบวนการจัดระเบียบภายใน (Organization) ซึ่งเป็น
พฤติกรรมของร่างกายท่ีจะจดัระบบทัง้ทางกาย จิตใจและความคิด กระบวนการปรับ (Adaption) 
ซึ่งเป็นการอธิบายว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเกิดขึน้ได้อย่างไร (Seng et al., 2003, 37)            
การปรับตัวนัน้ประกอบไปด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ การซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ 
(Assimilation) คือเมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมก็จะซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่
ให้รวมอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญา การปรับโครงสร้างทางเชาว์ปัญญา (Accommodation) คือ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเชาว์ปัญญาท่ีมีอยู่แล้วให้กบัส่ิงแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่หรือ
เป็นการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมเดิมให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมใหม่ (สรุางค์  โค้วตระกูล, 2556, 
48-49) โดยปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ของกระบวนการเกิดความสมดุลในโครงสร้างความคิดและ    
ความเข้าใจ (Equilibration) ระหว่างการซึมซับประสบการณ์  (Assimilation) และการปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) แสดงได้ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ปฏิสมัพนัธ์การเรียนรู้ของกระบวนการเกิดความสมดลุในโครงสร้างความคิดและ
ความเข้าใจ (Equilibration) ระหวา่งการซึมซบัประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับ

โครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) 

ท่ีมา : สิริมา  ภญิโญอนนัตพงษ์.  (2553). การวดัและประเมินแนวใหม่ : เด็กปฐมวยั.  หน้า 44 

นอกจากนี ้เพียเจต์ (Piaget) ยงัมีความเชื่อว่าขณะท่ีเด็กเจริญเติบโตเด็กจะมี
พฒันาการทางสมองและมีความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมปฏิสมัพนัธ์รอบตวั เด็กจะกระตือรือร้นท่ีจะ
สัมพันธ์กับโลกภายนอกและได้ความรู้จากการกระท าของตน ซึ่งความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้นี ้
เป็นส่ิงท่ีเกิดมาตัง้แต่ก าเนิดจึงเรียกแนวคิดนีว้่า Genetic Epistemology (Piaget, 1969, n.d.) โดยมี
องค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา 4 องค์ประกอบ ดังนี ้(สุรางค์  โค้วตระกูล, 
2556, 49-50)  
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1) วุฒิภาวะ เป็นสภาพร่างกายท่ีมีความพร้อมต่อการพัฒนาการทาง
สติปัญญา ดังนัน้ครูผู้สอนควรจัดประสบการณ์หรือส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผู้ เรียน 

2)  ประสบการณ์  ทุกครัง้ท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลทางตรรกศาสตร์ซึ่งมีความส าคัญใน        
การแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 

3) การถ่ายทอดความรู้ทางสงัคม หมายถึง การท่ีบุคคลรอบข้างถ่ายทอด
ความรู้แก่เด็ก โดยผ่านกระบวนการดูดซึมประสบการณ์และกระบวนการปรับโครงสร้างทาง
สติปัญญา 

4) กระบวนการพัฒนาความสมดลุหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
(Self Regulation) ซึ่งอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เพื่อจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาว์
ปัญญาขัน้ต่อไปอีกขัน้หน่ึงซึ่งสูงกว่า โดยใช้กระบวนการดูดซึมประสบการณ์และการปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญา 

จากองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาดังกล่าวสามารถ
เชื่อมโยงกบัพฒันาการทางสติปัญญาแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ดงันี ้(สรุางค์  โค้วตระกูล, 2556, 50-57) 

1) ขัน้การใช้ประสาทสัมผัส (Sensorimotor Stage) ขัน้นีเ้ร่ิมตัง้แต่แรก
เกิดจนถึง 2 ปี เด็กเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกโดยเร่ิมจากการตอบรับผล (Rely) สะท้อน 
(Reflex) และปรับตัวเด็กให้เข้ากบัโลกแวดล้อมรอบตวั พฤติกรรมของเด็กวยันีข้ึน้อยู่กับการสัมผัส
เคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การไขว่คว้า การเคล่ือนไหว การมอง การดูด ในวยันีเ้ด็กแสดงให้เห็น
ว่ามีสติปัญญาด้วยการกระท า เด็กสามารถแก้ปัญหาได้แม้จะไม่สามารถอธิบายด้วยค าพูด        
เด็กจะต้องมีโอกาสท่ีจะปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมด้วยตนเองซึ่งถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
พัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิดในขัน้นี ้ความคิดความเข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว เช่น สามารถประสานงานระหว่างกล้ามเนือ้และสายตาเด็กในวัยนีม้ักจะท าอะไรซ า้ๆ 
บ่อยๆ เป็นการเลียนแบบ เมื่อสิน้สดุระยะนีเ้ด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างมีจุดหมาย
และสามารถแก้ปัญหาโดยการเปล่ียนวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีต้องการแต่การคิดของเด็กวัยนี ้
ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่เฉพาะส่ิงท่ีสามารถสมัผสัได้เท่านัน้ 

2) ขัน้ความคิดก่อนปฏิบติัการ (Pre-operation Stage) ขัน้นีเ้ร่ิมต้นตัง้แต่
อายุ 2-7 ปี เด็กยังไม่สามารถสร้างมโนมติท่ีเป็นนามธรรมได้ ยังต้องอาศัยส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใน
การเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัว แต่เร่ิมรู้จักคิดมากขึน้ การเรียนรู้จาก
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ประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหวจะค่อยๆ ลดลง เป็นขัน้ท่ีเด็กเรียนรู้ภาษาพูด เข้าใจท่าทางท่ีใช้
ส่ือสารความหมายการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้ดีขึน้ ในขัน้นี เ้ด็กจะเร่ิมใช้สัญลักษณ์แทนส่ิงของ              
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขัน้ย่อย คือ 

2.1) ขัน้ก่อนความคิดรวบยอด (Preconceptual Thought) เป็นขัน้
พัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ปี เด็กในวัยนีม้ีความคิดรวบยอด (Concept) ในเร่ืองต่างๆ แล้ว
เพียงแต่ไม่สมบูรณ์หรือมากกว่ามาเป็นผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เด็กยังคงยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลางความคิด เด็กสามารถใช้ภาษาและเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ความคิดความเข้าใจของเด็กวยันีข้ึน้อยู่กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 

2.2) ขั น้ ก า ร คิ ด แบ บ สหั ชญ าณ  ( Intuitive Thought) เป็ น ขั ้น
พัฒนาการของเด็กอายุ 4-7 ปี ในขัน้นีเ้ด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวดีขึน้ 
รู้จักแยกประเภทของชิน้ส่วนวัตถุ เข้าใจความหมายของจ านวนเลข เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับ        
การอนรุักษ์แต่ไม่แจ่มชัดนัก สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยไม่คิดเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อน รู้จักใช้
ความรู้ในส่ิงหน่ึงไปอธิบายหรือแก้ปัญหาอีกส่ิงหน่ึงและสามารถใช้เหตุผลทั่วๆ ไป มาสรุป
แก้ปัญหา การคิดของเด็กมีเหตผุลขึน้ แต่การคิดออกมาในส่ิงท่ีเขารับรู้หรือสมัผสัจากภายนอก 

พัฒนาการแต่ละขัน้จะพัฒนาการคิดของเด็กให้ก้าวเข้าสู่พัฒนาการท่ี
ซับซ้อนขึน้ โดยอาศัยกระบวนการต่างๆ ประกอบด้วย การซึมซับประสบการณ์ (Assimilation)    
การปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) และการท าให้สมดลุ (Equilibration) พฒันาการทาง
สติปัญญาเป็นผลเน่ืองมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับส่ิงแวดล้อม โดยเด็กจะพยายาม
ปรับตัวโดยใช้กระบวนการซึมซบั (Assimilation) ความรู้หรือความคิดใหม่เข้าไปเชื่อมโยงความรู้
หรือความคิดเดิม ซึ่งหากไม่สามารถเชื่อมโยงกนัได้เด็กจะเกิดภาวะไม่สมดุลขึน้ (Disequilibrium) 
และเด็กจะพยายามใช้กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) ในการปรับความรู้
หรือความคิดใหม่กบัความรู้หรือความคิดเดิมให้เข้ากนักลายเป็นภาวะสมดลุ (Equilibration) เกิด
เป็นโครงสร้างทางสติปัญญาใหม่ (Schemata) ของเด็กขึน้ ซึ่งในกระบวนการนีจ้ะพัฒนาไปตาม
วยัของเด็กโดยประสบการณ์ส าคัญท่ีเด็กควรได้รับการส่งเสริมซึ่ง ลาลล์ และลาลล์ (Lall  & Lall, 
1983, 45-54) กล่าวไว้ดงันี ้ 

1) ขัน้ความรู้แตกต่าง (Absolute Differences) เด็กเร่ิมรับรู้ในความแตกต่าง
ของส่ิงท่ีมองเห็น 

2) ขัน้ รู้ ส่ิงท่ีตรงกันข้าม (Opposition) ขัน้นี เ้ด็กรู้ว่าของต่างๆ มี
ลกัษณะตรงกนัข้ามเป็น  2 ด้าน เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่ 
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3)  ขัน้รู้หลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเร่ิมรู้จกัคิดส่ิงท่ีเกี่ยวกับ
ลกัษณะท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างปลายสดุสองปลาย เช่น ปานกลาง น้อย 

4) ขัน้ความเปล่ียนแปลงต่อเน่ือง (Variation) เด็กสามารถเข้าใจ
เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ เช่น บอกถึงความเจริญเติบโตของต้นไม้ 

5) ขัน้รับ รู้ผลของการกระท า (Function) ในขัน้นีเ้ด็กจะเข้าใจถึง
ความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลง 

6) ขัน้การทดแทนอย่างลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรู้ว่า
การกระท าให้ของส่ิงหน่ึงเปล่ียนแปลงย่อมมีผลต่ออีกส่ิงหน่ึงอย่างทดัเทียมกนั  

จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) สรุปได้ว่า 
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัวโดย     
การซึมซับหรือดูดซับประสบการณ์ การปรับโครงสร้างและการสร้างสมดุลทางสติปัญญา ซึ่งเป็น
กระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ เร่ืองราว และข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กให้สามารถผสมผสาน กลมกลืน ก่อให้เกิดสภาพท่ีมี
ความสมดุลขึน้ ซึ่งหากเด็กไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้
แล้วจะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึน้ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาในตัวเด็ก โดยความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้เด็กแสวงหาและใช้ความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวจน
พฒันาเป็นความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ผ่านการลงมือกระท าด้วยตนเอง  

1.4.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) บรูเนอร์ ได้พัฒนา

ทฤษฏีของเพียเจต์ โดยบรูเนอร์ (Bruner) เชื่อว่ามนษุย์เลือกจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้
เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) และเด็กสามารถเรียนรู้วิชาการ
ต่างๆ ได้ เพียงแต่ต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน 
(สิริอร วิชชาวุธ, 2554, 152-154)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้

1)  ขัน้แสดงออกด้วยการกระท า (Enactive Stage) เป็นขัน้ท่ีเด็กเรียนรู้
จากการใช้ประสาทสมัผสั การดตูวัอย่างและท าตาม เรียนรู้จากการกระท า 

2)  ขัน้สร้างภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขัน้นีเ้กี่ยวข้องกบัความจริงมาก
ขึน้แต่เด็กจะเกิดความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่อาจมีจินตนาการบ้างแต่ยังไม่สามารถคิดได้
ลึกซึง้นานนกั 
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3)  ขัน้ใช้สญัลักษณ์ (Symbolic Stage) เป็นพัฒนาการขัน้สูงสดุในขัน้นี ้
เด็กจะเข้าใจความสมัพันธ์ของส่ิงของ สามารถเกิดความคิดรวบยอดในส่ิงต่างๆ ท่ีซบัซ้อนได้มากขึน้ 

ในการสร้างความรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเห็นและการสัมผัสซึ่ ง
จ าเป็นต้องเป็นของจริง ทัง้ท่ีชอบให้เด็กสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเข้าใจความหมายของ
สัญลักษณ์ (Driscoll & Nagel, 2002, 92) และ (พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ , 2556, 49) เด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นช่วงวัยท่ีสามารถเข้าใจพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและ
สงัคมศาสตร์บางอย่างได้ ถ้าข้อมลูเหล่านีถู้กส่งเข้าไปในสมองและสมองได้จดัระบบข้อมลูให้เป็น
หมวดหมู่ (Organization) เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  

นอกจากนีบ้รูเนอร์ (Bruner) เชื่อว่าถ้าครูเข้าใจพฒันาการทางสติปัญญาของ
เด็กและจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ตามขัน้พัฒนาการทางสติปัญญา
ของตนหรือใช้วิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกบัวยั เด็กจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี ครูผู้จดัประสบการณ์จะสามารถ
สอนวิชาต่างๆ ให้เด็กเข้าใจได้ทกุวยั และถ้าใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับวยัของเด็กแล้ว ข้อส าคัญ
คือครูจะต้องให้เด็กเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (สรุางค์  โค้วตระกูล, 2556, 215) 

นอกจากนีช้ัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, 27-28) ได้กล่าวถึงแนวคิด/ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) ในการน าไปจัดการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้
ในการจดัการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

1) การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กมีผลต่อการจดัการเรียนรู้ของเด็ก  

2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับระดับความพร้อม
ของผู้ เรียนและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้ เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพ  

3) การคิดแบบหยั่งรู้ (intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระท่ี
สามารถช่วยพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้  

4) แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนรู้  

5) ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนษุย์แบ่งเป็น 3 ขัน้ใหญ่ๆ  
   - ขัน้การเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) คือขัน้ของการเรียนรู้

จากการใช้ประสาทสมัผสัรับรู้ส่ิงต่างๆ การลงมือกระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี  
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   - ขัน้การเรียนรู้จากการคิด (Iconic Stage) เป็นขัน้ท่ีเด็กสามารถ
สร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้  

   - ขัน้การเรียนรู้สัญลักษณ์ และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็น
ขัน้การเรียนรู้ส่ิงท่ีซบัซ้อน และเป็นนามธรรมได้  

6) การเรียนรู้เกิดขึน้ได้จากการท่ีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด 
หรือสามารถจดัประเภทของส่ิงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

7) การเรียนรู้ได้ผลดีท่ีสดุ คือ การให้ผู้ เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จากทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) สรุปได้ว่าขัน้พัฒนาการทางสติปัญญาของ

เด็กสามารถแบ่งได้เป็นล าดบัขัน้ตามช่วงการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเด็กทุกคนมีพัฒนาการทางความรู้
ความเข้าใจผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่าการเรียนรู้เกิดจากการกระท าจนเกิดเป็นความคิดรวบยอด 
โดยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งกระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการท่ี
สืบเน่ืองไปตลอดชีวิตโดยมี ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส าหรับ                
การพฒันาการสติปัญญา ซึ่งสามารถส่งเสริมได้โดยการจดัประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้คิดและค้นพบค าตอบด้วยตนเองและสอดคล้องกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก 

1.4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรมของไวกอตสกี (Vygotsky) 
ไวกอตสกี  (Vygotsky) เชื่อว่าเด็กจะเกิดการเรียน รู้มีพัฒนาการทาง

สติปัญญาและทัศนคติดีขึน้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกบัผู้อื่น เช่น ผู้ใหญ่ ครู เพื่อน บุคคล
เหล่านีจ้ะให้ข้อมูลสนบัสนนุเมื่อเด็กอยู่ในสภาวะ Zone of Proximal Development ซึ่งเป็นสภาวะ
ท่ีเด็กเผชิญกับปัญหาท่ีท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยล าพังเมื่อได้รับการช่วยเหลือ
แนะน าจากผู้ ใหญ่หรือจากการท างานร่วมกับเพื่อนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า เด็กจะสามารถ
แก้ปัญหานัน้ได้และเกิดการเรียนรู้ขึน้ (Chandra, 2008, 21-23)  นอกจากนีไ้วกอตกี (Vygotsky, 
1986, 32-41) ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมากโดยสถาบันสังคมต่างๆ เร่ิมตัง้แต่
สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคล ส่วนภาษาเป็น
เคร่ืองมือส าคัญของการคิดและการพัฒนาเชาว์ปัญญาขัน้สูง พัฒนาการทางภาษาและทาง
ความคิดของเด็กเร่ิมด้วยการพัฒนาท่ีแยกจากกัน แต่เมื่ออายุมากขึน้พัฒนาการทัง้ 2 ด้านจะ
เป็นไปร่วมกนัไวกอตสกี (Vygotsky) เน้นความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลและการให้
ความช่วยเหลือผู้ เรียนเพื่อให้ก้าวหน้าจากระดับพฒันาการท่ีเป็นอยู่ไปถึงระดบัพัฒนาการท่ีเด็กมี
ศกัยภาพจะไปถึงได้  
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แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ  “Zone of Proximal Development’’ ห รือ  “Zone of 
Proximal Growth’’ ท่ีไวกอตสกี เสนอ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการสอน ซึ่ง
เคยมีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear) หรืออยู่ในแนวเดียวกันเปล่ียนแปลงไปเป็นอยู่ในลักษณะท่ี
เหล่ือมกนั โดยการสอนจะต้องน าหน้าระดบัพฒันาการเสมอ  

นอกจากนี ้ไวกอตสกี (Vygotsky) ยังมีความเชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือ
ชีแ้นะแก่เด็ก ซึ่งอยู่ในลักษณะของ “Assisted Learning’’ หรือ “Scaffolding’’ เป็นส่ิงส าคัญมาก 
เพราะสามารถช่วยพฒันาเด็กให้ไปถึงระดบัท่ีอยู่ในศกัยภาพของเด็กได้ 

ไวกอตสกี (Vygotsky, 1986, 19) และ ดิกสันเคลาส์ (Dixon-Krauss, 1996, 19) 
กล่าวถึง ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวกอตสกี (Vygotsky) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้      

1) ภาษา (Language) ไวกอตสกี (Vygotsky) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าภาษา
ท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกเป็นภาษาไม่ได้แสดงถึงความคิด เป็นช่วงระยะเวลาท่ีความคิดกับภาษาไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั เมื่อเด็กมีพัฒนาการมากขึน้ความคิดกบัภาษาจะเร่ิมมีความสัมพันธ์กันมากขึน้ 
ความคิดจะแสดงออกมาผ่านทางภาษา ซึ่งภาษาท่ีแสดงออกมาจะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึน้
เน่ืองจากการใช้ความคิดท่ีมากขึน้ (Dixon-Krauss, 1996, 19) ดังนัน้ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือใน    
การพฒันาความคิดและในขณะเดียวกนัเราก็พฒันาภาษาโดยผ่านทางการคิดด้วยเช่นกนั 

2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ทารกเกิดมาพร้อมกับ
พืน้ฐานทางความคิดความเข้าใจกับส่ิงต่างๆ ในระดับต ่า (Lower Mental Function) คือมีความใส่
ใจ การรู้สึกการรับรู้ ความจ าท่ีไม่ซับซ้อน เน่ืองจากขีดจ ากัดทางชีวภาพ การมีจินตนาการหรือ
จารึกประสบการณ์บางส่ิงบางอย่างให้อยู่ภายในความทรงจ าอาจยากเกินกว่าความสามารถของ
เด็กท่ีสามารถท าได้แต่การท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) กบัพ่อแม่ ครูและคน
อื่นๆ ท่ีเอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือแก่เด็กจะช่วยท าให้เด็กได้สร้างและเด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มี
ขีดจ ากัดขึ น้อยู่ กับบ ริบททางสังคมท่ีจะเอื อ้ ให้ เด็กเกิดปฏิสัมพัน ธ์กับคนรอบข้างท่ีให้                   
ความช่วยเหลือและสนบัสนนุ 

3) วัฒนธรรม (Culture) เด็กจะปรับเปล่ียนความคิดความเข้าใจไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากสงัคมและวฒันธรรมจนกระทัง่สร้างความรู้ขึน้มา ท าให้เด็กมีกระบวนการ
ทางปัญญาในระดับท่ีสูงขึน้  (Higher Mental Functions) ซึ่ งแต่ละวัฒนธรรมจะถ่ายทอด
ลกัษณะเฉพาะของความเชื่อและค่านิยมในวฒันธรรมนัน้ไปสู่เด็กๆ ท าให้รู้ว่าคิดอะไรและควรคิด
อย่างไรจึงจะเหมาะสม (Shaffer, 1999, 259-260) 
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4) การเลียนแบบ (Imitation) บทบาทของการเลียนแบบมีความส าคัญ
ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ เช่น ถ้าเด็กก าลงัเกิดอปุสรรคในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ครูจึงแก้ปัญหาให้เห็นเป็นตัวอย่างบนกระดานด า ในขณะนัน้เด็กอาจจะเลียนแบบวิธีการ
แก้ปัญหาของครูโดยสร้างความเข้าใจขึน้ภายในตนเอง แต่ถ้าครูให้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ียากขึน้
อนัเป็นการขยายส่ิงท่ีเรียนรู้แล้วไปสู่ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ เด็กอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนัน้ 
ครูจึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ลักษณะนีห้ลายๆ ครัง้ เพื่อให้เด็กเลียนแบบวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป 

5) การชีแ้นะหรือการช่วยเหลือ (Guidance or Assistance) เป็นการร่วมมือ
ทางสงัคม (Social Collaborative) ท่ีสนบัสนนุให้พฒันาการทางความรู้ความเข้าใจเกิดการเจริญงอกงาม 
เป็นการช่วยเหลือแก่เด็กเมื่อเด็กแก้ปัญหาโดยล าพังไม่ได้ เป็นการช่วยอย่างพอเหมาะเพื่อให้เด็ก
แก้ปัญหาด้วยตนเอง วิธีการท่ีผู้ใหญ่ ครู หรือเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าเข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็ก
เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กเรียกว่า Scaffolding ซึ่งสามารถกระท าได้หลายอย่าง เช่น การแนะน า (Clue) 
การช่วยเตือนความจ า (Reminders) การกระตุ้ นให้ คิด (Encouragement)   การแบ่ งปัญหาท่ี
สลับซับ ซ้ อนให้ ง่าย (Breaking the problem down into step) การให้ตั วอย่ าง (Providing and 
Example) หรือส่ิงอื่นๆ ท่ีจะช่วยเด็กแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง (วฒันา  มคัคสมนั, 2554, 34) 

จากทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมดังกล่าว สุรางค์  โค้วตระกูล (2556, 61-64) 
ได้สรุปว่า การเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ต้องเข้าใจวัฒนธรรม รูปแบบและการอบรมเลีย้งด ู        
ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาการเรียนรู้เกิดขึน้ได้ตามศักยภาพของบุคคล โดยอาศัย     
ความช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่และเพื่อนวัยเดียวกัน ย่อมส่งผลท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ                
การแก้ปัญหาได้ดี ซึ่งสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั ดงันี ้

1. จดัประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริง โดยครูหรือผู้ปกครองเป็นต้นแบบ
และฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก 

2. จดัประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นขัน้ตอน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทกัษะ
ถึงขัน้ท าได้และแก้ปัญหาได้จริง 

3. จดัประสบการณ์สร้างแรงจูงใจแก่เด็กในการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก
มีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงของ หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นจริง และมีความสอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้ เรียน โดยเด็กสามารถปฏิบัติ ส ารวจ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับส่ิงนัน้ๆ จนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ 
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4. จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างครูกับเด็ก ผู้ปกครองกับเด็ก หรือเด็กกับผู้อื่น 
ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปอย่างกว้างขวางและหลากหลาย 

5. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้ ปฏิบัติกิจกรรมและ
แก้ปัญหาด้วยตวัเอง 

6. ครู ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ อ านวยความสะดวก
และช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู้ 

7. ในการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น ประเมินจาก
พฤติกรรมของเด็กท่ีแสดงออก แฟ้มผลงาน หรือผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมประเมิน เป็นต้น 

จากทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky ซึ่ งให้ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมการถ่ายทอดทางสังคม การเรียนรู้ท่ีมีต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา การเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษย์จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมและรูปแบบการอบรมเลีย้งดูของเด็กตัง้แต่แรกเกิด 
นัน่คือ พัฒนาการของมนุษย์เป็นอิทธิพลของการอบรมเลีย้งดท่ีูถ่ายทอดวฒันธรรม ค่านิยม และ
ความเชื่อให้กับเด็กตัง้แต่แรกเกิด มนุษย์จะพัฒนาขึน้มาจากวัฒนธรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดมา 
เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ตามก าหนดของศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่ีมี
ความใกล้ชิดและเพื่อนในวัยเดียวกัน ซึ่งหลกัการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั เช่น การจัด
ประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริง โดยครูหรือผู้ปกครองเป็นต้นแบบและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้
ให้เด็ก การจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นขัน้ตอน จัดประสบการณ์สร้างแรงจูงใจแก่เด็ก       
ในการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงของ หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็น
ของจริงและมีความสอดคล้องกบัความสนใจของเด็ก โดยเด็กสามารถปฏิบัติ ส ารวจ ทดลอง ลอง
ผิดลองถูกกับส่ิงนัน้ๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมการร่วมมือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างครูกับเด็กเป็นไป         
อย่างกว้างขวาง และหลากหลาย จดัประสบการณ์ให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้ ปฏิบติักิจกรรมและ
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ อ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น ประเมิน
จากพฤติกรรมของเด็กท่ีแสดงออกมา แฟ้มผลงานหรือผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมประเมิน เป็นต้น 

สรุปได้ว่าเด็กจะพัฒนาทางด้านสติปัญญาโดยได้รับการช่วยเหลือแนะน า
จากผู้ใหญ่หรือจากการท างานร่วมกบัเพื่อนท่ีมีประสบการณ์มากกว่าท่ีให้ค าแนะน าในการก้าวพ้น
ช่วงยากล าบากนัน้ จนเด็กสามารถท างานต่อไปอย่างอิสระจนประสบความส าเร็จด้วยตนเองได้ 
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จะท าให้เด็กสามารถเข้าใจและเกิดการพฒันาความสามารถทางการคิดท่ีซบัซ้อน นอกจากนีภ้าษา
ยงัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญและจ าเป็นในการคิดและการเรียนรู้ ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้พฒันา
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยยึดหลักแนวคิดทางสติปัญญาของเพียเจต์
และบรูเนอร์ โดยผสมผสานทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมในการพัฒนาการคิดเชิงบริหารของไวกอตสกี        
ซึ่งผู้วิจยัได้น ามาวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดงัตารางต่อไปนี  ้

ตาราง 1 ทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ในการวิจยั 

ทฤษฎีเก่ียวข้อง หลักการของทฤษฎ ี นักวิชาการที่กล่าวถึง 
ท ฤ ษ ฎี พั ฒ น า ก า ร ท า ง
ส ติ ปั ญ ญ า ข อ ง เพี ย เจ ต์ 
(Piaget) 

พฒันาการทางสติปัญญาของ
เด็กปฐมวัย เกิ ดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับ ส่ิงแวดล้อม
รอบตัวโดยการซึมซับหรือดูด
ซับประสบการณ์  การปรับ
โครงสร้างและการสร้างสมดุล
ทางสติปัญญา 

(สุรางค์  โค้วตระกูล, 2556, 
48-49) 
(สิ ริมา ภิญ โญอนันตพงษ์ , 
2553, 44) 
(Lall & Lall B.M, 1983, 45-
54) 
 

ท ฤ ษ ฎี พั ฒ น า ก า ร ท า ง
ส ติ ปั ญ ญ า ข อ งบ รู เน อ ร์ 
(Bruner) 

มนุษย์เลือกจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเอง
สนใจและการเรียนรู้เกิดจาก
ก ระบ วนก า ร ค้ นพ บ ด้ ว ย
ตนเอง (Discovery learning) 
แ ล ะ เด็ ก ส าม า รถ เ รี ย น รู้
วิชาการต่างๆ ได้ เพียงแต่ต้อง
ได้ รับ ก ารจัด ก าร เรีย น รู้ ท่ี
เหมาะสมและเป็นไปตาม
ความพร้อมของเด็กแต่ละคน 

(สิริอร วิชชาวุธ, 2554, 152-
154) 
(ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ 2552, 27-
28) 
 

ทฤษฎีการเรียน รู้เชิงสังคม
วัฒ นธรรมขอ งไวกอตสกี 
(Vygotsky) 

เ ด็ ก จ ะ เกิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ มี
พฒันาการทางสติปัญญาและ
ทัศนคติดีขึน้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์
และท างานร่วมกบัผู้อื่น 

(Chandra,  2008, 21-23)  
(Vygotsky, 1986, 32-41) 
(Dixon-Krauss, 1996, 19) 
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จากตารางท าให้ผู้วิจยัสรุปทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ดงันีพ้ฒันาการ
ทางสติปัญญาของเด็กปฐมวยัเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัวโดยการซึมซบัหรือ
ดดูซบัประสบการณ์ การปรับโครงสร้างและการสร้างสมดลุทางสติปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
สมองในการรับประสบการณ์ เร่ืองราว และข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ใน     
การเรียนรู้พัฒนาการของเด็กให้สามารถผสมผสาน กลมกลืน ก่อให้เกิดสภาพท่ีมีความสมดุลขึน้ 
ซึ่งหากเด็กไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้แล้วจะเกิดภาวะ
ความไม่สมดุลขึน้ ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางปัญญาในตัวเด็ก โดยความรู้หรือประสบการณ์เดิม
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้เด็กแสวงหาและใช้ความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวจนพัฒนาเป็นความรู้
หรือประสบการณ์ใหม่ผ่านการลงมือกระท าด้วยตนเอง  พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กสามารถ
แบ่งได้เป็นล าดับขัน้ตามช่วงการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเด็กทุกคนมีพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ
ผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่าการเรียนรู้เกิดจากการกระท าจนเกิดเป็นความคิดรวบยอด โดยสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นสญัลกัษณ์ ซึ่งกระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการท่ีสืบเน่ืองไปตลอด
ชีวิตโดยมีส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนาการสติปัญญา 
ซึ่งสามารถส่งเสริมได้โดยการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้
คิดและค้นพบค าตอบด้วยตนเองและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก มนุษย์จะ
พัฒนาขึน้มาจากวัฒนธรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดมา เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ตามก าหนดของ
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยความช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่ท่ีมีความใกล้ชิดและเพื่อนในวยัเดียวกัน 
ซึ่งหลักการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น การจัดประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริง       
โดยครูหรือผู้ปกครองเป็นต้นแบบและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก การจัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย เป็นขัน้ตอน จัดประสบการณ์สร้างแรงจูงใจแก่เด็ก ในการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงของ หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นของจริงและมีความสอดคล้องกับ
ความสนใจของเด็ก โดยเด็กสามารถปฏิบัติ ส ารวจ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับส่ิงนัน้ๆ จนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมการร่วมมือและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างครูกบัเด็กเป็นไปอย่างกว้างขวางและหลากหลาย 

1.5 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
หลักการประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นหลักส าคัญในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาหลกัสตูรให้เข้าใจเพราะในการจดัประสบการณ์
ให้เด็กอายุ 3 - 6 ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลีย้งดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องค านึงถึง
ความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคนทัง้เด็กปกติ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมี
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ความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทัง้การส่ือสารและการเรียนรู้ของ
เด็กท่ีมีร่างกายพิการ หรือ ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กพฒันาทกุด้านทัง้ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาอย่างสมดลุ  

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 3 – 6 ปี เป็นการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาท
สมัผัสทัง้ห้า เหมาะสมกับวยั และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับ
พ่อแม่เด็กกบัผู้ เลีย้งดหูรือบุคลากรท่ีมีความสามารถในการอบรมเลีย้งดูและให้การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดับขัน้ตอนของพฒันาการสูงสดุตามศกัยภาพ
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีและคนเก่งของสงัคมและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพทาง
เศรษฐกิจ สงัคมโดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยมีหลักการจัดประสบการณ์ 
ดงันี ้(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 41) 

1.  การจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนา
เด็กโดยองค์รวมอย่างสมดลุและต่อเน่ือง 

2.  เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและบริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 

3.  จดัให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกบักระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็ก 

4.  จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วน
หน่ึงของการจดัประสบการณ์ พร้อมทัง้น าผลการประเมินมาพฒันาเด็กอย่างต่อเน่ือง 

5.  ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชมุชนและทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
นอกจากนีอ้รุณี  หรดาล (2561, 2-12) กล่าวว่า หลกัการจดัประสบการณ์ส าหรับ

เด็กปฐมวยัควรค านึงถึงหลกัการส าคญั 4 ประการ ดงันี ้
1. หลกัพัฒนาการ ครูควรจดัประสบการณ์โดยค านึงถึงระดับพัฒนาการและ

สมรรถนะทางร่างกายของเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัย เพื่อท่ีค รูจะสามารถเลือกกิจกรรมท่ีมี          
ความเหมาะสมกบัเด็กแต่ละช่วงวยัได้ 
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2. หลักความปลอดภัย การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยควรมี         
การออกแบบกิจกรรม การจดัเตรียมส่ือ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภยัส าหรับเด็ก
ปฐมวยัในทกุๆ กิจกรรม 

3. หลักการเห็นคุณค่าในตน ครูควรค านึงถึงประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเด็กจะ
ได้รับจากการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการ เด็กต้องได้รับประสบการณ์ท่ีดี รู้สึกมีความสขุจาก
การท ากิจกรรม รวมไปถึงท่าทางของครูท่ีแสดงต่อเด็กในด้านต่างๆ ล้วนเป็นส่ิงช่วยให้เด็กเห็น
คณุค่าในตนเอง 

4. หลักความเพลิดเพลิน การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยควร
ค านึงถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีเด็กจะได้รับขณะท่ีท ากิจกรรมซึ่งจะเป็นส่ิงเร้าให้เด็ก
สามารถเล่นหรือกระท ากิจกรรมนัน้ได้เป็นเวลานาน มีสมาธิจดจ่อกบักิจกรรมและพัฒนาร่างกาย
ให้เคล่ือนไหวได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีดีส าหรับการเรียนรู้ในอนาคต 

ซึ่งสอดคล้องกับวัลภา สถิรพันธุ์  (2561, 3-9) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยัมีหลกัการท่ีส าคญั 6 หลกัการ ได้แก่ 

1. หลักพัฒนาการ การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยนัน้ส่ิงท่ีครูควร
ค านึงถึงคือพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน หากจัดโดยค านึงถึงหลัก
พัฒนาการจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมอย่างเต็มท่ี พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูควรออกแบบการจัด
ประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป มีความท้าทายพอประมาณ กระตุ้ น     
ความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

2. หลักการจัดการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยสามารถจัดได้ตามหลักการเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์โดยการจัดประสบการณ์รูปแบบนี ้
เด็กได้มีโอกาสสร้างปฏิสมัพนัธ์รอบตวั ไม่ว่ากบับุคคลหรือส่ิงต่างๆ  

3. หลักการเรียนรู้อย่างมีความสุข  หลักการส าคัญคือการเรียนรู้อย่างมี
ความสขุ โดยมีแนวคิดพืน้ฐานท่ีจะต้องสร้างความรักและความศรัทธาให้กบัเด็ก เพราะศรัทธาเป็น
จดุเร่ิมต้นของการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการได้สมัผัสและสมัพันธ์กับของจริงและธรรมชาติ 
การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ตนเองและบุคคลรอบข้างจะช่วยให้เด็กปรับตัวได้เหมาะสมกับ
ส่ิงแวดล้อมรอบตวั 

4. หลักการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเล่นท่ีหลากหลาย  การเล่นท่ี
สนุกสนานเพลิดเพลินจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไม่น่าเบื่อ หลักการเรียนรู้จึง
สอดคล้องกบัการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัได้อย่างดี  
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5. หลักการใช้ส่ือ  การเตรียมส่ือท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดีขึน้ เช่น ส่ือ ส่ิงของ ของเล่นหรือวัสดุต่างๆ ตุ๊กตา ผ้า ก้อนหิน 
เมล็ดพืช บล็อกไม้ เป็นต้น   

6. หลกัการจดัสภาพแวดล้อม  เป็นการจดับรรยากาศรอบตวัเด็กท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตภาพและด้านกายภาพ 

1.1 จิตภาพ หมายถึง การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัเด็ก และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก เมื่อเด็กเกิดความไว้ใจ มีความมั่นคงทางจิตใจ เด็กจะเกิด
ความรู้สึกปลอดภัยและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้ดี สามารถน าเสนอความคิดและกล้าทดลองท าส่ิงใหม่ 
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีเป็นการให้ความเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งจะช่วยให้เด็ก
เห็นคณุค่าในตนเอง 

1.2 ด้านกายภาพ หมายถึง การตกแต่งชัน้เรียนให้มีความปลอดภัย 
สะอาด น่าอยู่ น่าเรียนรู้ โดยควรค านึงถึงอุปกรณ์ต่างๆ ควรมีขนาด น า้หนักเหมาะสมกับช่วงวัย
ของเด็ก มีช่องลมและแสงสว่างเพียงพอ รวมไปถึงการจดัพืน้ท่ีให้เด็กได้พกัผ่อนหรือผ่อนคลาย 

กล่าวโดยสรุปหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัส่ิงท่ีครูควร
ค านึงถึงคือ การเคารพและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การปฏิสัมพันธ์ท่ีเน้นทกัษะการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีความสุข โดยจัดประสบการณ์ ผ่านการลงมือปฏิบั ติผ่าน
ประสบการณ์   การเล่นท่ีหลากหลายและครอบคลุมพฒันาการทุกด้านคือด้านร่างกาย อารมณ์ -
จิตใจ สงัคมและสติปัญญา ประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึง
ของการจัดประสบการณ์ พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เด็กให้ความสนใจกับการใช้ส่ือและตอบสนองเชิงบวกต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของเด็ก              
จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและบริบทวฒันธรรมที่แวดล้อมตวัเด็ก  

นอกจากนีก้ารจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยันัน้มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะให้ครอบครัว ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อให้การพัฒนานักเรียนปฐมวัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งการท างานร่วมกบัผู้ปกครองมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1.5.1 บทบาทของผู้ปกครองในการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยั 
การเลีย้งดแูละให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพ่อแม่ ครู

และผู้ ใกล้ชิดกับเด็กจ าเป็น ต้องมีความรู้พื น้ฐานท่ีถูกต้องเพื่ อให้การเลีย้งดูและให้การศึกษา                    
อย่างเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาในทุกด้านแก่เด็ก ดังนัน้บทบาทของผู้ปกครอง
ในการท าความเข้าใจเด็กปฐมวยัในเร่ืองดงัต่อไปนี ้(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 18) 
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1.  ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2.  หลีกเล่ียงการเปรียบเทียบระหว่างเด็ก 
3.  ควรหลีกเล่ียงการสอนเด็ก ทดสอบความรู้ ความสามารถเด็ก 
4.  ไม่ควรปักใจว่าเด็กหรือลกูเป็นเด็กอจัฉริยะ 
5.  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้และการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัจึงไม่ใช่   การ
เร่งเรียนเขียนอ่าน การบงัคับให้บวกลบ เลขและมีการบ้านวันละหลายหน้า แต่เป็นการเรียนรู้สร้าง
ประสิทธิภาพต่อการท างานของสมองในระยะยาว คือ เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่นและลง
มือท ากิจกรรม เนือ้หาสาระท่ีเด็กควรรู้ และทักษะท่ีเด็กควรได้รับ จะเกิดจากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมและประสบการณ์ ท่ีจัดขึน้อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ภายใต้ สภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อการเรียนรู้และบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร และปลอดภัย มีกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เด็ก ได้คิด 
และจินตนาการ กิจกรรมท่ีได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อฝึกให้การรับรู้มีความละเอียด ได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 7 ด้าน (การเคล่ือนไหวและสุขภาวะทางกาย 
พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา พัฒนาการ           
ด้านภาษา พฒันาการด้านจริยธรรม และพฒันาการด้านการสร้างสรรค์) ท่ีถกูต้องเหมาะสมตามวยั 

เอกพจน์   สืบญาติ (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า ผู้มีอิทธิพลต่อการพฒันา
ของเด็กมากท่ีสุด คือ ผู้ปกครองและครู  เป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มคนส าคัญท่ีจะส่งเสริมและเตรียม
ความพร้อมให้เด็กได้ดีท่ีสุด พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนช่วยเพิ่มทักษะ  และการพัฒนาท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กได้ ดงันี ้ 

1. ปล่อยให้ลูกเล่น  การเล่นท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสาท
สมัผัสทัง้ 5 มากขึน้ เช่น การเล่นทรายหรือการวาดภาพ  จะท าให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนือ้  เรียนรู้
เกี่ยวกับการสัมผัส  การแยกเนือ้ละเอียดเนือ้หยาบของทราย  การสังเกต และท่ีส าคัญคือเปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์  รวมไปถึงกิจกรรมกลางแจ้งท่ีอาจต้องอยู่กลางแดดลม       
ท่ีพ่อแม่หลายคนมกัเกรงว่าลูกอาจบาดเจ็บหรือป่วยได้ เช่น การขี่จกัรยาน เป็นกิจกรรมที่จะท าให้
เด็กได้ฝึกทักษะทัง้ทางการมองเห็น การคิดตัดสินใจ การทรงตัว และยังท าให้เด็กได้พัฒนาสมอง
ทัง้สองซีกไปพร้อมๆกัน สมองและใยประสาทจะท างานร่วมกัน  เมื่อได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และลงมือท า  ดงันัน้พ่อแม่ควรจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น เพราะนอกจากจะได้ออกก าลงักายแล้ว  
เด็กยงัจะได้เรียนรู้มากกว่าการนัง่เขียนหนงัสือหรือเรียนวิชาการ 
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2. ส่ือสารกบัลกู  พ่อแม่หลายคนคิดว่าเด็กในวยันีเ้ป็นเด็กอยู่เสมอจึง
พดูให้เด็กฟังอยู่ฝ่ายเดียว แต่จริงๆแล้วเด็กวยันีค้วรเร่ิมฝึกเร่ืองการส่ือสาร พ่อแม่เป็นตวัช่วยส าคัญ
ท่ีท าให้ลูกพัฒนาในส่วนนีไ้ด้มาก เร่ิมแรกควรหัดให้ลูกเป็นผู้ ฟังท่ีดี  เพื่อให้ลูกได้ฝึกประสาท       
การฟัง การแยกแยะเสียง  สอนให้ลูกมีสติมีสมาธิในการฟัง  โดยการเงียบและตัง้ใจฟังส่ิงท่ีได้ยิน 
สอนให้ลูกฟังพ่อแม่พูดให้จบก่อนแล้วลกูถึงจะพูดต่อ  หรือสอนให้ลูกฟังเพลงเพียงอย่างเดียวโดย
ไม่ท ากิจกรรมอื่นควบคู่ไปด้วย เมื่อลูกสามารถฟังได้แล้วพ่อแม่ควรให้โอกาสลูกได้พูด  ส่ือ
ความรู้สึกของตนเองออกมาด้วย  ท่ีจะบอกให้พ่อแม่ทราบถึงความรู้สึกและความต้องการของ
ตนเอง ยิ่งไปกว่านัน้เด็กยังได้เรียนรู้มารยาทและจริยธรรมเบือ้งต้น  คือ เร่ืองของการให้เกียรติกัน
ในการรับฟังส่ิงท่ีผู้อื่นพูดและผู้อื่นก็ต้องฟังเราพูด สุดท้ายพ่อแม่ควรตัง้ค าถามเพิ่มเติมให้แก่ลูก
เพื่อฝึกทักษะทางการคิดวิเคราะห์  เช่น  เมื่อฟังเพลงจบแล้วนอกจากท่ีจะถามลูกว่าชอบหรือไม่
ชอบเพลงนีอ้าจถามความคิดเห็นหรือตัง้ค าถามเกี่ยวกบัเพลงนัน้เพิ่มเติมด้วย 

3. จัดระบบชีวิตลูก  วัยเด็กไม่ใช่แค่เล่นหรือเรียนเพียงอย่างเดียวแต่
จะต้องเร่ิมหัดพวกเขาท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีระบบระเบียบบ้าง  เพื่อเป็นการเรียนรู้ท่ีจะจัดการชีวิต
อย่างเป็นขัน้ตอน  รวมทัง้เร่ิมฝึกเร่ืองระเบียบวินยัและการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตามกฎ  ซึ่งต่อไปจะท า
ให้พวกเขาสามารถท าตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เช่น พ่อแม่ก าหนดให้ลูกต่ืน
นอนและเข้านอนเป็นเวลาในวนัท่ีจะต้องไปโรงเรียน 

4. ควบคุมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีของลูก  ขณะนีก้ารส่ือสารต่างๆ
รวมไปถึงอปุกรณ์และเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีเข้าถึงง่ายทัง้โทรศพัท์มือถือ แทบเล็ตและอินเตอร์เน็ตซึ่ง
ส่ิงเหล่านีม้ีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ท่ีปัจจุบันไม่สามารถหลีกเล่ียงการใช้งานอปุกรณ์เหล่านีไ้ด้  ดังนัน้
พ่อแม่ควรเลือกส่ิงท่ีจะให้ลกูใช้ เช่น มีการเลือกเกมท่ีเหมาะสมกบัการพัฒนาสมองและทกัษะของ
ลูก มีการจ ากัดการใช้ไม่ให้มากเกินไปเพื่อไม่ให้มีปัญหากับสายตา  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ พ่อแม่
เองก็จะต้องเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีเหล่านีด้้วย โดยไม่ยึดติดกับอุปกรณ์และเทคโนโลยี
เหล่านีต้ลอดเวลา เช่น ไม่เล่นหรือใช้งานในเวลาทานข้าวหรืออยู่กบัครอบครัว เป็นต้น 

5. สอนวฒันธรรมและจิตส านึกให้กบัลกู  ส่ิงส าคัญท่ีเด็กยคุใหม่ขาด
ไป คือ เร่ืองของวัฒนธรรมมารยาทสังคมและจิตส านึก แต่ส่ิงเหล่านีเ้ป็นส่ิงท่ีจะต้องเร่ิมปลูกฝัง
ตัง้แต่วัยเด็ก เพื่อให้ติดตัวของพวกเขาไปเมื่อโตขึน้  ดังนัน้พ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉยต่อส่ิงเหล่านี ้เช่น 
หากลูกท าอะไรผิด ควรมีการตักเตือนและบอกเหตุผลเพื่อให้ลูกเข้าใจและไม่ท าอย่างนัน้อีก         
พาลูกไปวดัหรือสถานท่ีประวัติศาสตร์เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยท่ีดีงาม เป็นต้น  
หรือเร่ิมจากเร่ืองเล็กน้อย เช่น การเข้าแถว  การไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ อื่น  การขอโทษหรือ           
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การขอบคณุ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการอยู่ร่วมกบัคนในสงัคมเมื่อพวกเขาโตขึน้  การเร่ิมปลกูจิตส านึก
ในขณะท่ีพวกเขาก าลงัเรียนรู้จึงเป็นส่ิงส าคญั  เพื่อให้พวกเขาเป็นบุคคลท่ีมีคณุภาพในอนาคต 

6. ให้ลูกใช้ชีวิต  เมื่อเด็กๆโตขึน้พวกเขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตและมี
ชีวิตเป็นของตนเอง ดงันัน้เด็กควรจะต้องได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือตวัเอง  ได้ลองตดัสินใจอะไรเอง
จะท าให้พวกเขาได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ  ซึ่งน าไปสู่ทักษะการเป็นผู้น า
หรือทักษะอื่นๆ โดยเร่ิมจากเร่ืองง่ายๆ เช่น การเก็บของเล่น การเลือกส่ิงท่ีชอบ การเล่นกีฬาแล้ว
แพ้บ้างชนะบ้าง หรือการอดทนรอส่ิงท่ีพวกเขาต้องการ และให้ลองคิดหาวิธีการแก้ไขอุปสรรค
บางอย่างเอง หลายครัง้พ่อแม่อาจไม่ใจเย็นพอท่ีจะรอลูกคิดหรือตัดสินใจ  จึงรีบท าให้ทุกอย่าง     
แต่พ่อแม่อาจลืมไปว่านัน่เป็นการจ ากดัการเรียนรู้ของลกู  ท าให้ลกูท าอะไรไม่เป็น หรือเป็นช้ากว่า
เด็กคนอื่น หรือได้พัฒนาทักษะบางด้านน้อยกว่าท่ีควร  เพราะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จะ
เกิดขึน้หลงัจากท่ีพวกเขาได้ใช้ความคิดในการตดัสินใจ 

สรุปได้ว่าส่ิงท่ีผู้ ปกครองควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ลูกได้แก่       
การเปิดโอกาสให้ลกูเล่นผ่านประสาทสมัผัสทัง้ 5 การส่ือสารท่ีดีระหว่างบุคคลในครอบครัว การฝึก
ระเบียบวินยั  การควบคมุการใช้ส่ือเทคโนโลยี สอนวฒันธรรมมารยาทสงัคมตลอดจนจิตส านึกท่ีดี
และการฝึกให้ช่วยเหลือตวัเอง 

1.5.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
หลักการส าคัญประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของ

พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ ก็คือ การให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาผู้ เรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งพ่ อแม่  ผู้ ปกครอง ซึ่ งเป็นผู้ ท่ีอยู่ ใกล้ชิดกับ เด็กมากท่ีสุด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, ค าน า) นอกจากนีพ้ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านักนายรัฐมนตรี, 2545, 6-33) ได้บัญญั ติสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการจดัและพฒันาการศึกษาไว้หลายมาตรา ดงัต่อไปนี ้

1. หลกัการจดัการศึกษา 
มาตรา 8(2) บญัญัติว่า ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

2. การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา 
มาตรา 9(6) บัญญัติว่า ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล 

ครอบครัว ชมุชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น 
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3. หน้าท่ีของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
มาตรา 11 บัญญัติว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีหน้าท่ีจัดให้

บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา17 และตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบัตามความพร้อมของครอบครัว 

4. หน่วยจดัการศึกษา 
     มาตรา 12 บัญญั ติว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีใ้ห้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5. สิทธิท่ีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองได้รับ 
มาตรา 13 บัญญัติว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับ

สิทธิประโยชน์ดงัต่อไปนี ้
1) การสนับสนุนจากรัฐ  ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลีย้ง

ดแูละการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดแูล  
2) เงินอดุหนนุจากรัฐส าหรับการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของบุตร

หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดแูลท่ีครอบครัวจดัให้ ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
3)การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา ตามท่ี

กฎหมายก าหนดและ มาตรา18(3) บญัญัติว่า การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้จดัใน 
ศูนย์การเรียนได้แก่ สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสงัคมอื่น 

6. แนวการจดัการศึกษา 
     มาตรา 23 บญัญัติว่า การจดัการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทัง้ความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 
1) ความรู้เร่ืองเกี่ยวกบัตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกบัสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ 
และสงัคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสงัคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) ความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เร่ืองการจัด            
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การ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
ยัง่ยืน 3) ความรู้ เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้            
ภูมิปัญญา 4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถกูต้อง 5) ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ 

7. กระบวนการเรียนรู้ 
มาตรา 24(6) บัญญัติว่า ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้

ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 

8. หลกัสตูร 
มาตรา 27 วรรคสอง บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดี
ของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหน่ึง ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 

9. ความเข้มแข็งของชมุชน 
มาตรา 29 บัญญัติว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ข้อมลู ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภมูิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชมุชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความ ต้องการ รวมทัง้หาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์    
การพฒันาระหว่างชมุชน 

10. การส่งเสริมหน่วยจดัการศึกษา 
มาตรา 38 บัญญั ติว่า  ในแต่ละเขตพื น้ ท่ีการศึกษา ให้มี

คณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพืน้ท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี
ส่งเสริมและสนับสนนุการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
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11. การบริหารการศึกษา 
มาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติว่า คณะกรรมการการศึกษาเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทน
สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้น าทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม 

12. การบริหารสถานศึกษา 
มาตรา 40 บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษาและสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา และผู้ทรงคณุวฒุิ 

สรุปได้ว่าครอบครัวเป็นสถาบันท่ีก่อให้เกิดจุดเร่ิมต้นของแต่ละชีวิต       
พ่อแม่จึงเป็นครูคนแรกและครูท่ีดีท่ีสุดในโลกของลูก เป็นครูตลอดเวลาและตลอดชีวิตของลูก    
เป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดและล้อมรอบตวัเด็กท่ีสุด เป็นผู้ชีโ้ลกกว้าง เป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกนัทัง้ร่างกายและ
จิตใจพ่อแม่ผู้ ปกครองมีหน้าท่ี เตรียมความพร้อมให้ลูกเข้าสู่สังคมภายนอกได้อย่างมั่นใจ              
จัดบรรยากาศท่ีบ้านให้เกิดการเรียนรู้ ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ท าให้สังคมมีแหล่งการเรียนรู้เกิดขึน้
มากมายเพื่อท าให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งปัญญาท่ีผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ ตลอดชีวิตให้กับลูก และเป็นยุทธศาสตร์ใน       
การระดมทรัพยากรทุกส่วนของสังคมเพื่อการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของไทยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะส าเร็จได้ ก็เพราะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนีม้ีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง 

วิวรรณ  สารกิจปีชา (2554, 77) และ เอฟสเทียน (Epstein, 1995, 701-708) ได้
น าเสนอลกัษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนตาม
รูปแบบของเอปสไตน์ (Epstein’s Framework of 6 Types of Parent Involvement) 6 ลักษณะ 
ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองดงันีคื้อ  

1. Parenting หรือ การดูแลเลีย้งดูเด็กของครอบครัว หมายถึง ภาระหน้าท่ี
พืน้ฐาน ของผู้ปกครองท่ีจะต้องจัดให้เด็กซึ่งควรรวมถึง การจัดหาท่ีอยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ 
อนามัย อาหาร ท่ีมีคุณภาพ และความปลอดภัยให้แก่เด็ก นอกจากนัน้ ผู้ปกครองควรจะต้องจัด
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สภาพแวดล้อมท่ีบ้าน ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างเหมาะสมกับวัยและระดับชัน้ ด้วยส่ิงท่ี
โรงเรียนพยายามด าเนินการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมด้านนีม้ี เช่น ให้ความเข้าใจแก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการและ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ให้ค าปรึกษาหรือข้อมูลเกี่ยวกับ     
การเลีย้งดูหรือการปรับพฤติกรรมเด็ก จดัอบรมเชิงปฏิบัติการหรือส่ิงพิมพ์ให้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การเลีย้งดูส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีเหมาะสมกบัวัยและชัน้เรียน แนะน าหนังสือ website และ
ส่ือต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมเด็กในทุกด้านให้แก่ผู้ปกครอง แนะน าการจัด
ส่ิงแวดล้อมท่ีบ้านให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมลักษณะนีไ้ด้    
อย่างเป็นธรรมชาติท่ีบ้าน การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวนัของเด็กและครอบครัวท าให้การเรียนรู้นัน้มี
ความหมายมากขึน้ โดยเฉพาะเมื่อการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาและบ้านสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน อีกทัง้ผู้ปกครองยังสามารถจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ โดยอาจจะเร่ิม
จากการหาสถานท่ีประจ าซึ่งเงียบสงบให้เด็ก ท าการบ้าน จัดบอร์ดหรือสถานท่ีในการจดัแสดงผล
งานต่างๆ ของเด็ก จัดส่ือ เกม หนงัสือท่ีเหมาะกับเด็กในวัยนี ้ให้โอกาสเด็กได้ฝึกช่วยเหลือตนเอง 
ฝึกทกัษะ และมีส่วนร่วมช่วยรับผิดชอบงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ตามวัย ผู้ปกครองควรให้ก าลังใจเด็ก
สม ่าเสมอ และเป็นตวัอย่างท่ีดี เชิญชวน ชมเชย ส่งเสริม สนบัสนนุเด็กตามวยั  

2. Communication ห รือ  การส่ือสาร หน้ า ท่ี รับ ผิดชอบพื น้ ฐานขอ ง
สถานศึกษานัน้ควร รวมถึงวิธีการส่ือสารอย่างหลากหลายจากสถานศึกษาไปยังบ้าน (เช่น 
ข่าวสาร จดหมายแจ้ง email สมดุส่ือสาร สมดุรายงานการเรียน การประชุม การโทรศัพท์) รวมถึง
การให้ข้อมูลต่างๆ ด้วย (เช่น หลักสูตร การจดัอบรมและกิจกรรมต่างๆ การเรียนการสอนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ข่าวสารประจ าสัปดาห์) ผู้ปกครองก็เช่นกัน ควรส่ือสารจากบ้านสู่สถานศึกษา    
ท าให้เกิดการส่ือสารสองทาง เพื่อให้ เกิดการแลกเปล่ียนและการมีปฏิสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างกัน ซึ่ง
การติดต่อส่ือสารนีไ้ม่ควรเป็นการส่ือสาร เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาเท่านัน้ แต่ควรได้ส่ือสารให้
ครูได้รับทราบถึงส่ิงท่ีเกิดขึน้ท่ีบ้าน พัฒนาการของเด็ก ความสนใจของเด็ก ความรู้สึกของเด็กและ
ผู้ปกครองเกี่ยวกบัครู โรงเรียน กิจกรรม และการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น 
แหล่งเรียนรู้ วิทยากร ฯลฯ  

3. Volunteering หรือ อาสาสมัคร หมายถึงการท่ีผู้ปกครองอาสาสมัครสละ
เวลาและน าความเชี่ยวชาญหรือความสามารถต่างๆ เข้ามาช่วยกิจกรรมเพื่อพฒันาเด็ก พฒันาครู 
บุคลากรพัฒนา สถานศึกษาและพัฒนาหรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง 
ช่องทางท่ีโรงเรียนได้จดั ให้ผู้ปกครองอาสาสมัครเข้ามาร่วมได้มีหลายรูปแบบหลายกิจกรรม เช่น 
จัดให้มีผู้ ปกครองเครือข่าย เพื่อการติดต่อส่ือสาร เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกันเอง เพื่อ
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แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และร่วมกันจัดหรือท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อพฒันาเด็ก โรงเรียนครู
บุคลากร และผู้ปกครองด้วยกนัเอง โดยผู้ปกครองสามารถอาสาเข้ามาเป็นกรรมการของผู้ปกครอง
เครือข่ายได้ จัดโครงการ “ผู้ปกครองมีส่วนร่วม”  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กท่ีโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมเสริมหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก        
การเข้ามาเล่านิทานให้เด็กฟัง การเข้ามาเป็น ผู้ เชี่ยวชาญให้ความรู้และทักษะต่างๆ แก่เด็ก        
เป็นวิทยากร ฯลฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการจดันิทรรศการหรือด าเนินการ
ตามโครงการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ครู หรือ ผู้ปกครองด้วยกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
ร่วมตรวจตรา หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะช่วยดูแลความ ปลอดภัย และการด าเนินงานต่างๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพบุคลากร และนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้ร่วมไป  ทัศนศึกษากับนักเรียน เพื่อดูแลเด็ก พูดคุยกับเด็ก ตอบ ค าถาม และถามค าถามเด็ก 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถส่งส่ือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ เด็กในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน รวมทัง้อาสาสมัครติดต่อหรือส่งวิทยากร กิจกรรม การแสดง อาหาร และอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ ในท่ีนี ้“อาสาสมัคร” หมายถึงใครก็ได้ท่ี
สนับสนุนเป้าหมายของสถานศึกษา การเรียนรู้หรือพัฒนาการของเด็กในทิศทางใด สถานท่ีใด 
หรือเวลาใดก็ได้  ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเฉพาะช่วงเวลาเปิดท าการของสถานศึกษา หรือท่ี อาคาร
สถานศึกษาเท่านัน้ ผู้ ปกครองท่ีมี ส่วนร่วมด้านอาสาสมัครจะท าให้เด็กรู้สึกและเห็นได้ว่า 
ผู้ปกครองให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ของเด็ก อันเป็นการช่วยให้เด็กกระตือรือร้นและอยากเรียนรู้ 
และเห็นความส าคัญในการเรียนรู้มากขึน้ ดังนัน้ถ้าผู้ปกครองจะสามารถสละเวลาปีละอย่างน้อย 
1-2 ชัว่โมงในการมีส่วนร่วมแบบอาสาสมคัรก็จะท าให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กๆ  

4. Learning at Home หรือ การเรียนรู้ท่ีบ้าน หมายถึงผู้ปกครองช่วยเด็กๆ 
ในการท าการบ้าน และตัง้เป้าหมายทางการศึกษาให้แก่เด็ก รวมถึงการเล่นเกม ท ากิจกรรมร่วมกับ
เด็ก เพื่อ เชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน ท าให้เด็กเห็นความส าคัญของ              
การเรียนรู้ ได้รับการเรียนรู้ในแง่มุมรายละเอียดท่ีต่างกัน เห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะท่ี
โรงเรียน เกิดความต่อเน่ืองในการฝึกทักษะและการเรียนรู้ ทัง้นีส้ าหรับเด็กอนุบาลนัน้ การเรียนรู้ท่ี
บ้านต้องเป็นไปอย่างผ่อนคลาย สนุก มีความหมายต่อเด็กควรพยายามสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของผู้ ปกครองในด้านนี ้เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนือ้หาและวิธีการเรียนรู้ของเด็กท่ีโรงเรียน              
เพื่อผู้ ปกครองสามารถส่งเสริมต่อเน่ืองได้ท่ีบ้าน เสนอแนะกิจกรรม หนังสือ ส่ือให้ผู้ ปกครอง
สามารถจดักิจกรรมกับเด็กท่ีบ้าน ให้การบ้านท่ีเด็กต้องมีปฏิสมัพนัธ์หรือได้ท าร่วมกบับิดา มารดา 
ผู้ปกครอง จัดโครงการ  “ห้องสมุดในห้องเรียน”  เพื่อให้เด็กขอยืมหนังสือกลับบ้านไปอ่านกับ
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ผู้ปกครอง หรือให้ผู้ปกครองเล่าให้ฟังได้ทุกวัน ผู้ปกครอง ควรได้ก าหนดเวลาในการมีส่วนร่วม   
ด้านนีท่ี้บ้านอย่างเป็นระบบ พยายามตอบค าถามนักเรียนด้วยการ ช่วยให้เด็กท ากิจกรรม ส ารวจ 
สืบค้น เพื่อหาค าตอบร่วมกัน ศึกษาวิธีการใช้ค าถามและระดับของค าถามท่ีใช้เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
คิด รวมทัง้ศึกษาวิธีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมกบัวยั ทัง้นี ้ “การบ้าน”  ไม่ได้
หมายถึงงานท่ีต้องท าคนเดียว แต่รวมถึงกิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันกับสมาชิกท่ีบ้านหรือ
ชุมชน ท าให้เกิดการเชื่อมโยงงานกับการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาและชีวิตจริงของนักเรียนส่วน      
“การช่วยเหลือ”  ท่ีบ้าน หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนนุโดยให้ก าลังใจ ตอบสนอง ชมเชย แนะน า 
ดแูล และพดูคยุ อภิปราย ไม่ใช่ “สอน”  วิชาต่างๆ  

5. Decision – Making หรือ การตัดสินใจ หมายถึง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
องค์กรผู้ปกครอง เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือ สมาคมผู้ปกครอง และการตดัสินใจ
ใน นโยบาย ภาวะผู้น า และการประชาสัมพันธ์ ดังนัน้สถานศึกษาจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้ ปกครองในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ของสถานศึกษา พัฒนาภาวะผู้ น าให้แก่
ผู้ปกครองและผู้ แทนผู้ปกครองควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้านนี ้เช่น เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามาเป็นกรรมการของคณะกรรมการอ านวยการของโรงเรียน หรือคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจดักิจกรรมต่างๆ ทัง้เป็น
กรรมการเครือข่าย และเป็นกรรมการโครงการต่างๆ เพื่อร่วมตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
ร่วมประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่างๆ รวมถึง การปฏิบติังาน การด าเนินงานของครู บุคลากร 
ผู้บริหาร และแนวทางการบริหารโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ ปกครองสามารถส่ือสาร เชื่อมโยง 
ครอบครัว กับผู้แทนผู้ปกครอง “การตัดสินใจ” หมายถึงกระบวนการในการเป็นหุ้นส่วนท่ีจะร่วมมี
มมุมองและปฏิบัติการสู่เป้าหมายเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และหลกัความเชื่อ ทฤษฏีของ
โรงเรียน เพื่อพฒันาเด็กแต่ละคนสู่ศกัยภาพท่ีสูงสุด ส่วนกิจกรรม  “ผู้ปกครองเครือข่าย” หมายถึง 
ผู้แทนผู้ปกครองท่ีได้รับโอกาสและการสนับสนุนให้รับฟังและส่ือสารกับครอบครัวอื่นๆ และกับ
โรงเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันและกัน รวมทัง้ร่วมออกความคิดเห็น ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังนัน้ ผู้ ปกครองควรมีส่วนร่วมใน           
การตัดสินใจ โดยการสละเวลาเข้ามาเป็นกรรมการ หรืออย่างน้อยก็ร่วมให้ความคิดเห็น ตอบแบบ
ประเมินผล ให้ข้อมลู และเสนอแนะ อย่างสม ่าเสมอ ด้วยวิธีการส่ือสารท่ีมีหลายทาง  

6. Collaborating with Community หรือ การให้ความร่วมมือกับชุมชน 
หมายถึงการท่ี ผู้ ปกครองส่งเสริมความเป็นหุ้ นส่วนกับทรัพยากร และการบริการของชุมชน 
สถานศึกษาหาและ ผสมผสานทรัพยากรและการบริการจากชมุชนในการเสริมสร้างโปรแกรมของ
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สถานศึกษา การ ด าเนินการของผู้ ปกครอง และการพัฒนานักเรียน ผู้ ป กครองสามารถใช้
ทรัพยากรและบริการของ ชมุชน ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้เด็กได้เสมอเมื่อมีโอกาส เช่น การพาเด็ก
ไปดูชมนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ หรือ ใช้บริการห้องสมุด สวนสาธารณะ หรือ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของชุมชน เช่น โครงการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือการ
ประหยัดทรัพยากร หรือการแสดงดนตรี ระบ า หุ่นกระบอก ฯลฯ รวมถึงการพาเด็กไปท าบุญ สวด
มนต์ หรือร่วมกิจกรรม ศาสนาและประเพณีไทยต่างๆ อนัจะท าให้เด็กได้เรียนรู้ในบริบทของชุมชน 
รู้จกัสถานท่ีท่ีสามารถแสวงหาความรู้ ค าตอบของข้อสงสยั หรือพฒันาทกัษะด้านต่างๆ เพื่อเด็กจะ
ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจได้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะท่ีบ้าน โรงเรียน หรือต ารา
เท่านัน้ อีกทัง้ยงัเป็นการปลูกฝังให้รักชมุชน และช่วยเหลือสังคมท่ีดีอีกด้วย ควรส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในด้านนี ้เช่น การจดัท าสารแนะน ากิจกรรมชมุชนและแหล่งเรียนรู้ การให้ข้อมูล
ว่าเด็กก าลงัเรียนรู้อะไรอยู่และแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมในชมุชนท่ีผู้ปกครองพาเด็กไปเยี่ยมชมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับชุมชนในการรีไซเคิล เช่น การบริจาค
กระดาษเพื่อโครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ การบริจาคห่วงกระป๋องน า้ด่ืม ฝาแบรนด์ และอลูมิเนียม
ชนิดต่างๆ เพื่อโครงการมูลนิธิขาเทียมฯ การขอรับบริจาคเสือ้ผ้า ส่ิงของ เคร่ืองใช้ ท่ีใช้แล้วแต่ยัง
อยู่ในสภาพดี เพื่อจดัขายงานวันสวยได้กุศล โดยน ารายได้ไปเป็นกองทนุบริการโครงการสถานรับ
เลีย้งเด็กบ้านเทพในชุมชนแออัด สวนอ้อย คลองเตย การบริจาคกล่องนม เพื่อโครงการแยกกล่อง
ลดขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล เป็นของใช้ต่างๆ ทัง้นีค้ าว่า  “ชุมชน”  ไม่ได้มีความหมาย
ครอบคลุมเพียงชุมชนท่ีบ้านหรือสถานศึกษาของนักเรียนตัง้อยู่เท่านัน้ แต่ยังหมายถึงชุมชน
สถานท่ีอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียนด้วย นอกจากนัน้ ชุมชน ยัง
หมายถึง ทุกคนท่ีมีความสนใจใน และได้รับผลจาก คุณภาพ การศึกษา มิใช่เฉพาะผู้ ท่ีมีบุตรหลานอยู่
ในสถานศึกษาเท่านัน้  

สรุปได้ว่า หากผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กได้ทัง้ 6 ด้าน หรือ
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้แล้ว ผู้ปกครองก็จะเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียนในการเสริมสร้างศักยภาพของ
เด็กสู่คุณภาพสงูสดุได้แน่นอน มีวิจยัมากมายท่ีบ่งบอกถึงประโยชน์ (Benefits) ของการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองอย่างจริงจัง ว่าจะช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จทางการศึกษาและชีวิตในหลายด้าน 
และรัฐบาลหลายประเทศ รวมถึง สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดให้ทุก
สถานศึกษาทุกระดับส่งเสริม เสริมสร้าง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
อย่างจริงจงัจนเรียกได้ว่า ผู้ปกครอง  “เป็นหุ้นส่วน” ของสถานศึกษา ในการจดัการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียน 
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จากการศึกษาหลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้วิจยัสรุปหลกัการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ได้ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 2 หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 

นักวิชาการที่กล่าวถึง 
หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2560, 41) 

1.  การจดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้
อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
อย่างสมดลุและต่อเน่ือง 
2.  เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ 
ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 
3.  จั ด ใ ห้ เด็ ก ไ ด้ รับ ก า รพั ฒ น า  โดย ใ ห้
ความส าคัญ กับกระบวนการเรียน รู้และ
พฒันาการของเด็ก 
4.  จั ด ก า รป ระ เมิ น พั ฒ น าก า รใ ห้ เป็ น
กระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทัง้น าผลการ
ประเมินมาพฒันาเด็กอย่างต่อเน่ือง 
5.  ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

อรุณี  หรดาล (2561, 2-12) 1. หลกัพฒันาการ  
2. หลกัความปลอดภยั  
3. หลกัการเห็นคณุค่าในตน  
4. หลกัความเพลิดเพลิน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

นักวิชาการที่กล่าวถึง 
หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
วลัภา  สถิรพนัธุ์  (2561, 3-9) 1. หลกัพฒันาการ  

2. หลกัการจดัการเรียนรู้ผ่านปฏิสมัพนัธ์   
3. หลกัการเรียนรู้อย่างมีความสขุ   
4. หลกัการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเล่นท่ี  
    หลากหลาย   
5. หลกัการใช้ส่ือ     
6. หลกัการจดัสภาพแวดล้อม   

 
สรุปได้ว่าหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยส่ิงท่ีครูควรค านึงถึงคือ 

การเคารพและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การปฏิสมัพันธ์ท่ีเน้นทกัษะการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มอย่างมีความสุข โดยจัดประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์การเล่นท่ี
หลากหลายและครอบคลมุพฒันาการทกุด้านคือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 
ประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของการจัดประสบการณ์   
พ่อแม่ ครอบครัว ชมุชนและทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กให้ความสนใจกบัการใช้
ส่ือและตอบสนองเชิงบวกต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของเด็ก จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตและบริบทวฒันธรรมที่แวดล้อมตวัเด็ก 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยให้ประสบความส าเร็จนัน้ผู้ปกครอง
ควรเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้ทาง
โรงเรียนและท่ีบ้านส่ือสารกับเด็กไปในทิศทางเดียวกัน มีการพัฒนาเด็กนักเรียนให้สอดคล้องกัน
มากขึน้ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้สรุปหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
ดงัต่อไปนี ้
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ตาราง 3 หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกบัผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 

นักวิชาการที่กล่าวถึง 
หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ร่วมกับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 
18) 

1.  ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
2.  หลีกเล่ียงการเปรียบเทียบระหว่างเด็ก 
3.  ควรหลีกเล่ียงการสอนเด็ก ทดสอบความรู้ 
ความสามารถเด็ก 
4.  ไม่ควรปักใจว่าเด็กหรือลกูเป็นเด็กอจัฉริยะ 
5.  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(เอกพจน์   สืบญาติ, 2560, ออนไลน์) 1.  ปล่อยให้ลกูเล่น 
2.  ส่ือสารกบัลกู 
3.  จดัระบบชีวิตลกู 
4.  ควบคมุการใช้ส่ือและเทคโนโลยีของลกู 
5.  สอนวฒันธรรมและจิตส านึกให้กบัลกู 
6.  ให้ลกูใช้ชีวิต 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2544, ค าน า)  
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่ ม เติม(ฉบับ ท่ี  2) พ.ศ.2545 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายรัฐมนตรี, 2545, 6-33) 

1.  หลกัการจดัการศึกษา 
2.  การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดั  
การศึกษา 
3.  หน้าท่ีของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
4.  หน่วยจดัการศึกษา 
5.  สิทธิท่ีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองได้รับ 
6.  แนวการจดัการศึกษา 
7.  กระบวนการเรียนรู้ 
8.  หลกัสตูร 
9.  ความเข้มแข็งของชมุชน 
10. การส่งเสริมหน่วยจดัการศึกษา 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

นักวิชาการที่กล่าวถึง หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

วิวรรณ  สารกิจปีชา (2554, 77)  
เอฟสเทียน (Epstein, 1995, 701-708) 

1. Parenting หรือ การดูแลเลีย้งดูเด็กของ
ครอบครัว  
2. Communication หรือ การส่ือสาร  
3. Volunteering หรือ อาสาสมคัร  
4. Learning at Home หรือ การเรียนรู้ท่ีบ้าน  
5. Decision – Making หรือ การตดัสินใจ  
6. Collaborating with Community หรือ  การให้
ความร่วมมือกบัชมุชน 

 
สรุปได้ว่าหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองเด็กปฐมวัยนัน้ควรให้

ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทหน้าท่ีโดยเป็นส่วนหน่ึงของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับ
โรงเรียนเพราะครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นของแต่ละชีวิต พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก เป็นครู
ตลอดเวลาและตลอดชีวิตของลูก เป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดและล้อมรอบตัวเด็กท่ีสุด เป็นผู้ ชีโ้ลกกว้าง 
เป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันทัง้ร่างกายและจิตใจพ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าท่ีเตรียมความพร้อมให้ลูกเข้าสู่
สังคมภายนอกได้อย่างมั่นใจ จัดบรรยากาศท่ีบ้านให้เกิดการเรียนรู้ ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ท าให้
สงัคมมีแหล่งการเรียนรู้เกิดขึน้มากมายเพื่อท าให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ หรือสงัคมแห่งปัญญาท่ี
ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ปลูกฝังนิสยัการเรียนรู้ ตลอดชีวิตให้กบัลูก 
ดังนัน้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อ    
การพฒันาการของลกู 

1.6 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ สอนถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งใน   

การพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนต้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัเนือ้หา ความสนใจ และพฒันาการของนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ท่ียัง่ยืน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ และมี
การส่งเสริมทักษะ กระบวนการ และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้มาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ดังนัน้ครูผู้ สอนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยู่เสมอ
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เพื่อท่ีจะสามารถพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ได้  ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากนักวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ                 
ซึ่งนกัวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวถึงการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ ดงันี ้ 

โฟกาตี  ้(Fogarty, 1991, 254-256)  ได้แบ่ ง รูปแบบการจัดประสบการณ์             
การเรียนรู้เชิงบูรณาการออกเป็น 10 รูปแบบ โดยสรุปได้ดงันี ้ 

1. Fragmented  เป็นหลักสูตรแบบแยกรายวิชา ท่ีวิชาต่างๆ แยกออกจาก
กนั ดงัภาพประกอบ 3 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3   หลกัสตูรแบบแยกรายวิชา 

2. Connected เป็นการบูรณาการภายในรายวิชา ซึ่งหัวข้อหน่ึงเชื่อมโยงไป
ยงัหวัข้อหน่ึง ความคิดรวบยอดหน่ึงไปยงัอีกความคิดรวบยอดหน่ึง เช่น เรียนเร่ืองบวก เชื่อมโยงไป
ยงัการคณู ดงัภาพประกอบ 4 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 การบูรณาการภายในรายวชิา 

3. Nested  เป็นการบูรณาการระหว่างทักษะต่างๆ ภายในรายวิชาใดวิชา
หน่ึง เช่น เชื่อมโยงทักษะทางสงัคม ทักษะการจดัระบบข้อมลูและทกัษะการคิดในการสอนเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 การบูรณาการระหวา่งทกัษะต่างๆ ภายในรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

4. Sequenced  เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาซึ่ งแต่ละวิชาต้อง
เรียงล าดับหัวข้อให้มีความสอดคล้องกันแต่ผู้สอนยังสอนในวิชาของตน เช่น ในขณะท่ีสอนเร่ือง
ค ากริยาในวิชาภาษาไทย ในวิชาภาษาองักฤษก็สอนเร่ือง Verb ดงัภาพประกอบ 6 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 การบูรณาการระหวา่งรายวิชาซึง่แต่ละวิชาต้องเรียงล าดบัหวัข้อให้มีความ
สอดคล้องกนัแต่ผู้สอนยงัสอนในวิชาของตน 

5. Shared  เป็นการบูรณาการโดยหาจุดร่วมระหว่างสองรายวิชา เช่น วิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีจดุร่วมคล้ายกันในเร่ือง ประเภทของค า (Part of Speech) จากนัน้ก็
วางแผนและจดัการสอนร่วมกนั ดงัภาพประกอบ 7 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 การบูรณาการโดยหาจดุร่วมระหว่างสองรายวิชา 

6.  Webbed  เป็นการบูรณาการโดยการก าหนดประเด็น (Theme) ก่อนแล้ว
ผู้สอนแต่ละวิชาต้องวางแผนให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว เช่น ก าหนดประเด็นวันแม่ ผู้สอน
วิชาภาษาไทยก็ก าหนดให้ผู้ เรียนเขียนเรียงความเร่ืองแม่ วิชาศิลปะก็ให้วาดภาพแม่ของฉัน ฯลฯ  
ดงัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8  การบูรณาการโดยการก าหนดประเด็น (Theme) ก่อนแล้วผู้สอนแต่ละวิชาต้อง
วางแผนให้สอดคล้องกบัประเด็นดงักล่าว 

7. Threaded  เป็นการบูรณาการทักษะใดทักษะหน่ึง มาเชื่อมโยงกับ
รายวิชาต่างๆ เช่น ผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ตัง้จุดมุ่งหมายเดียวกัน
เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคมของผู้ เรียน ดงัภาพประกอบ 9 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 การบูรณาการทกัษะใดทกัษะหน่ึง มาเชื่อมโยงกบัรายวิชาต่างๆ 

8. Integrated เป็นการบูรณาการท่ีมีลกัษณะคล้ายแบบ Shared แต่เป็นการ
หาจุดร่วมของรายวิชาต่างๆ ก่อนแล้วน ามาตัง้ประเด็นทีหลัง ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบ Webbed ท่ีมี
การตัง้ประเด็นก่อนและน ารายวิชาต่างๆ มาเชื่อมโยง ดงัภาพประกอบ 10 

 
 
 

ภาพประกอบ 10 การบูรณาการท่ีมีลกัษณะคล้ายแบบ Shared แต่เป็นการหาจดุร่วมของรายวชิา
ต่างๆ ก่อนแล้วน ามาตัง้ประเด็นทีหลงั 

9. Immersed เป็นการบูรณาการความรู้ภายในตัวผู้ เรียนเอง เช่น การท า
โครงงานปลูกพืชซึ่งผู้ เรียนต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการนับเมล็ดพันธุ์  ใช้ความรู้ทาง
ภาษาไทยในการจดบนัทึก ฯลฯ ดงัภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 การบูรณาการความรู้ภายในตวัผู้ เรียนเอง 

10. Networked มีลักษณะคล้ายกับการบูรณาการแบบ Immersed แต่มิได้
มาจากผู้ เรียนเพียงคนเดียว ทั ง้ นี ต้้องได้รับความร่วมมือจากผู้ เชี่ ยวชาญคนอื่นๆ ด้วย                       
ดงัภาพประกอบ 12 

 

ภาพประกอบ 12  Networked ความร่วมมอืจากผู้ เชี่ยวชาญคนอื่นๆ 

ดงันัน้ ในการวิจัยนีผู้้ วิจยัสนใจพัฒนารูปการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนโดยการใช้กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาด้านกระบวนการเรียนรู้ 
(Process Skills) โดยใช้การมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกบัโรงเรียนในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้อย่างมีระบบสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ค านึงถึงสมองของผู้ เรียนโดยเน้นการคิดเชิงบริหาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดประสบการณ์      
การเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 องค์ประกอบได้แก่        
1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  4) กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 5) ส่ือและแหล่งการเรียน รู้  6) การวัดและประเมินผล  การจัด
ประสบการณ์บูรณาการร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองผ่านส่ือสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ซึ่งเป็นการ
จดัประสบการณ์ผ่านการปฏิบติัจริง เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั โดยมีครู
และผู้ปกครองเป็นต้นแบบในการฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม การร่วมมือและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างครูกับเด็กและผู้ ปกครอง  ซึ่งมีหลักใน       
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การก าหนดหน่วยการเรียนรู้คือ เป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจและสามารถตัง้เป็นค าถามกระตุ้นความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัได้ นอกจากนีย้ังเป็นเร่ืองท่ีเด็กมีประสบการณ์เดิมและใกล้
ตวั รวมทัง้เป็นเหตกุารณ์และวิถีชีวิตในรอบปี ประกอบด้วย 

สปัดาห์ท่ี 1    หน่วย    บ้านนีม้ีรัก 
สปัดาห์ท่ี 2    หน่วย   อยู่อย่างไรให้ปลอดภยั 
สปัดาห์ท่ี 3    หน่วย   ข้าวกล้าชาวนาไทย 
สปัดาห์ท่ี 4    หน่วย   มะพร้าว 
สปัดาห์ท่ี 5    หน่วย   ผลไม้หลากสี 
สปัดาห์ท่ี 6    หน่วย   สตัว์ป่าน่ารู้ 
สปัดาห์ท่ี 7    หน่วย   มหศัจรรย์สีของดอกไม้ 
สปัดาห์ท่ี 8    หน่วย   วนัลอยกระทง 

เซเลอร์ และคณะ (Saylor et al., 1981, 271) ได้จัดกลุ่มของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามประเภทของหลกัสตูร 5 แบบ โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องสอดคล้อง
ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบัหลักสตูรแต่ละประเภท รูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ตามแนวคิดนี ้จดัแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงันี ้ 

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้น
เนือ้หาวิชา (Subject Matter/Discipline) เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม เป็นต้น  

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้น
สมรรถภาพ (Specific Competencies /Technology) เช่น การท าแบบฝึกหัด การทบทวน และ
บทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 

3. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้น
คณุลกัษณะ (Human Traits/Processes) เช่น การค้นคว้าเป็นกลุ่ม การเรียนแบบสืบสอบ เป็นต้น  

4. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้น
กิจกรรมและปัญหาสงัคม (Social Functions/Activities) เช่น การร่วมกิจกรรมกบัชมุชน เป็นต้น  

5. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีเน้นความ
ต้องการและความสนใจของผู้ เรียน (Interests and Needs/Activities) เช่น การเรียนแบบเอกเทศ 
หรือ การเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น   
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จอยซ์  และคณ ะ (Joyce et al., 2004, 25-34) ได้จัดกลุ่ม รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตามจุดเน้นหรือผลท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในตัวเด็ก รูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดนีจ้ดัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศหรือ
กระบวนการคิด (The Information-Processing Family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวม
และจัดระเบียบข้อมูลการเข้าใจปัญหาต่างๆ และการคิดหาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้าง
ความคิดรวบยอดและใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานัน้           
โดยมุ่งเน้นความส าคัญไปท่ีสมรรถภาพการคิดของผู้ เรียนและวิธีการต่างๆ ในการพัฒนา
กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการจัดประสบการณ์ในกลุ่มนีไ้ด้แก่ การสอน     
การคิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอนการสร้างมโนทัศน์ (Concept Attainment)      
การฝึกกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Training) การสอนการจ า (Memorization) การสอนการให้
โครงสร้างทางความคิด (Advance Organizers) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Synoptic)      
การพัฒนาทางปัญญา (The Developing Intellect) และการฝึกกระบวนการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) เป็นต้น  

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social 
Family) เน้นความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโดยใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหา การมีส่วน
ร่วมกับผู้ อื่นตามหลักการประชาธิปไตย การท างานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบการสอนในกลุ่มนีไ้ด้แก่ การสอนแบบค้นคว้าท างานเป็นกลุ่ม (Group 
Investigation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสืบสอบ 
(Jurisprudential Inquiry) เป็นต้น  

3. รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการพัฒนาตน (The Personal Family) 
เน้นการพัฒนาท่ีตัวบุคคลกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพัฒนา
เอกัตภาพ อารมณ์ของตนเองมุ่ งสอนให้ รู้จักการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และรับผิดชอบเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดี
ขึน้ รูปแบบการจดัประสบการณ์ในกลุ่มนี ้ได้แก่การสอนแบบไม่สัง่การ (Nondirective Teaching) 
การสอนเพื่อเพิ่มมโนทศัน์ในตนเอง (Enhancing Self-Concept) เป็นต้น  

4. รูปแบบการจัดประสบการณ์ ท่ีเน้นด้านพฤติกรรม (The Behavioral 
System Family) รูปแบบการจัดประสบการณ์ในกลุ่มนีไ้ด้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรมการตอบสนองหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้ เรียน รูปแบบ
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การจัดประสบการณ์ในกลุ่มนีไ้ด้แก่ การสอนเพื่อให้ควบคุมตนเอง (Learning Self-Control)      
การเรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) การฝึกฝนตนเอง(Training and Self-Control) การ
เรีย น รู้ แบ บ มี เงื่ อ น ไข  (The Condition of Learning) ก า รส อ น ต รง  (Direct Instruction) 
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การเรียนรู้สงัคม (Social Learning) เป็นต้น 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560, 9-10) 
กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการว่า เด็กปฐมวยัเป็นช่วงวัยท่ีเรียนรู้ผ่านการเล่นและการท า
กิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยนี ้เป็นการวางแผนโดย
บูรณาการทัง้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา ดนตรี และการเคล่ือนไหว คุณธรรม
จริยธรรม สุขภาพอนามัยและศาสตร์อื่นๆ โดยไม่แบ่งเป็นรายวิชาแต่จะมีการผสมผสานความรู้ 
ทกัษะกระบวนการและเจตคติของแต่ละศาสตร์ในการจัดประสบการณ์ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้
ในระดับชัน้อื่นๆ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติเหมาะสมตามวัยของเด็ก 
เพื่อพฒันาเด็กทัง้ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการผ่านสาระการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย สาระท่ีควรเรียนรู้ ได้แก่ ตัวเด็ก บุคคลและสถานท่ี
แวดล้อมตัว ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก และประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยออกแบบการจัดประสบการณ์และกิจกรรมท่ีท าให้เกิด
ความหลากหลาย ภายใต้สาระการเรียนรู้ทั ง้สาระการเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญท่ีมี              
การเชื่อมโยงกับการพัฒนามาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กและความสอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลกัสตูร โดยมีรูปแบบการจดัประสบการณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา 
ทัง้นีป้ระสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กจะจัดขึน้โดยค านึงถึงธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ผ่านการเล่น 
การลงมือปฏิบัติ การส ารวจ การทดลอง การสร้างชิน้งานท่ีสร้างสรรค์ และการเห็นแบบอย่างท่ีดี 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายจะช่วยตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ส่งเสริมความชอบ ความสนใจ และความถนดัซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พฒันาอย่างรอบด้าน 
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กท่ีมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการ
ท่ีว่า หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลาย
ทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ ดังนัน้ เป็นหน้าท่ีของผู้ สอนจะต้องวางแผนการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ 
หลากหลายประสบการณ์ส าคัญอย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของ
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีก าหนดไว้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิตและ
สามารถปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินยัและมีความสขุ 

เบญจมาศ  อยู่ เป็นแก้ว (2547, 25) กล่าวว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้เชิงบูรณาการ มี 4 รูปแบบดงันี ้

1. แบบสอดแทรก (Infusion Instruction) เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการ สอดแทรกเนือ้หา ของวิชาอื่นๆ เข้าไปในวิชาของครูผู้สอน ครูวางแผนการสอนและ
ด าเนินการสอนคนเดียว  

2. แบบคู่ขนาน (Paralled Instruction) เป็นการจัดประสบการณ์แบบวางแผน
ร่วมกนัสอนคนละวิชา ต่างคนต่างสอนไป แต่หวัข้อเร่ือง ความคิดรวบยอด ปัญหาเดียวกนั ระบุส่ิง
ท่ีร่วมกนัและตดัสิน ร่วมกนั จะน าไปสอนอย่างไรในวิชาของตน  

3. แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) เป็นการจัดประสบการณ์
คล้ายๆ แบบท่ีสอง ครูผู้สอนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป สอนต่างวิชากัน มุ่งสอนหวัเร่ือง ความคิดรวบยอด
และปัญหา ต่างคน ต่างสอน แต่มอบหมายให้ผู้ เรียนท าโครงการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง
สาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกนั วางแผนโครงการร่วมกนั  

 4. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) เป็น
การจัดประสบการณ์ท่ีครูผู้ สอน วิชาต่างๆ มาร่วมกันเป็นคณะ วางแผนปรึกษาหรือร่วมกัน
ด าเนินการสอนนกัเรียนกลุ่มเดียวกนั 

สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (2550, 95-96) กล่าวว่า
รูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือกระท า จัดเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการเรียนรู้เหมาะสม
ส าหรับเด็กปฐมวัย อันจะเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการสู่การปฏิบติัจริง 
การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ซึ่งเด็กได้จัดกระท ากับวัตถุ ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิด และเหตุการณ์ จนกระทั่งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี ้โฮคแมน และ เวลคาร์ท (Hohmann & Weikart, 1995, 141-143)  กล่าวว่า การเรียนรู้
แบบลงมือกระท าเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาเด็ก และจะเกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ในโปรแกรมท่ีพฒันาเด็กอย่างเหมาะสมกบัพฒันาการ การเรียนรู้แบบลงมือกระท ามีองค์ประกอบ
ท่ีส าคญั ดงันี ้

 1. การเลือกและตัดสินใจ เด็กจะเป็นผู้ ริเร่ิมกิจกรรมจากความสนใจและ
ความตัง้ใจของตนเอง เด็กเป็นผู้ เลือกวัสดุอุปกรณ์และตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์นัน้อย่างไร 
การท่ีเด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าได้รับ              
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การถ่ายทอดความรู้จากผู้ ใหญ่  ดังนัน้ ผู้ ใหญ่ ท่ีตระหนักถึงความส าคัญเร่ืองการเลือกและ           
การตัดสินใจ ต้องจัดให้เด็กมีอิสระท่ีจะเลือกได้ตลอดทัง้วันขณะท่ีปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ไม่ใช่
เฉพาะในช่วงเวลาเล่นเสรีเท่านัน้ 

 2. ส่ือ ห้องเรียนท่ีเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าจะมี เคร่ืองมือ และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก เด็กต้องมีโอกาสและมีเวลา
เพียงพอท่ีจะเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างอิสระ เมื่อเด็กใช้เคร่ืองมือหรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เด็กจะมี
โอกาสเชื่อมโยงการกระท าต่างๆ และเรียนรู้ในเร่ืองของความสัมพันธ์ และมีโอกาสในการ
แก้ปัญหามากขึน้ด้วย 

3. การใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าเป็นเร่ืองท่ี
เกี่ยวข้องกบัประสาทสมัผัสทัง้ 5 การท่ีให้เด็กได้ส ารวจและจดักระท ากบัวตัถโุดยตรงท าให้เด็กรู้จัก
วตัถุ หลังจากท่ีเด็กคุ้นเคยกับวตัถุแล้วเด็กจะน ามาวตัถุต่างๆมาเกี่ยวข้องกันและเด็กจะได้เรียนรู้
เร่ืองความสมัพนัธ์ ผู้ใหญ่มีหน้าท่ีจดัให้เด็กค้นพบความสมัพนัธ์เหล่านีด้้วยตนเอง 

4. ภาษาจากเด็ก ส่ิงท่ีเด็กพูดจะสะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจของ
เด็ก ในห้องเรียนท่ีเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าเด็กมักจะเล่าว่าตนก าลังท าอะไร หรือท าอะไรไป
แล้วในแต่ละวัน เมื่อเด็กมีอิสระในการใช้ภาษาเพื่อส่ือความคิดและรู้จกัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
เด็กจะเรียนรู้วิธีการพูดท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้อื่น เด็กจะได้พัฒนาการคิดควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความเชื่อมัน่ในตนเองด้วย 

 5. การสนบัสนนุจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ในห้องเรียนท่ีเรียนรู้แบบลงมือกระท าต้อง
สร้างความสัมพันธ์กับเด็ก สังเกตและค้นหาความตัง้ใจและความสนใจของเด็ก ผู้ ใหญ่ควรรับฟัง
เด็ก ส่งเสริมให้เด็กคิดและท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง 

ในห้องเรียนท่ีเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท า เด็กจะได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ คน 
แนวคิด และเหตกุารณ์ส าคญัต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่ิงเหล่านีเ้ป็นประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริม
พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัท่ีเกิดขึน้ซ า้
แล้วซ า้อีกในชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นธรรมชาติ และการท่ีเด็กมีประสบการณ์ส าคัญซ า้แล้วซ า้อีก
เช่นนีก้็จะช่วยให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในท่ีสุด การจัดประสบการณ์ให้เด็ก
เรียนรู้แบบลงมือกระท าเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักการท างานของ
สมอง และเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ เมื่อเด็กลงมือ
ปฏิบัติ เด็กจะได้ใช้ผัสสะในการรับรู้ข้อมูลทัง้ในรูปของภาพ เสียง สัมผัส ทัง้ยังประกอบด้วย
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ประสบการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆ การใช้วงจรของเซลส์สมองพร้อมๆ กันมากเท่าใด เสถียรภาพ
ความเชื่อมโยงของวงจรก็เกิดได้เร็วเท่านัน้ 

ทิศนา แขมมณี (2553, 224-255) ได้จัดหมวดหมู่ของรูปแบบการจัดประสบการณ์   
การเรียนรู้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะหรือเจตนารมณ์ของรูปแบบ  ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม   
ได้เป็น 5 หมวด ดงันี ้ 

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนือ้หาสาระต่างๆ ซึ่งเนือ้หาสาระนัน้อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ 
หรือความคิดรวบยอด  

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม 
และจริยธรรมที่พึงประสงค์  

3. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย 
(Psycho-motor Domain) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนในด้านการปฏิบัติ       
การกระท า หรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ท่ีแตกต่างไปจากการพัฒนา
ทางด้านจิตพิสยัหรือพทุธิพิสยั  

4. รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ 
(Process Skills) เป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีด าเนินการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญา เช่น กระบวนการ สืบสอบแสวงหาความรู้หรือกระบวนการคิดต่างๆ การคิดวิเคราะห์ 
การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผลการสืบสอบการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นต้น หรืออาจเป็นกระบวนการทางสงัคม และกระบวนการท างานร่วมกนั เป็นต้น 

5. รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการ (Integration) 
เป็นรูปแบบท่ีพยายามพฒันา การเรียนรู้ด้านต่างๆ ของผู้ เรียนไปพร้อมๆ กนั โดยใช้การบูรณาการ
ทัง้ทางด้านเนือ้หาสาระ และวิธีการรูปแบบในลักษณะมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นองค์รวม  รูปแบบใน
ลกัษณะดงักล่าท่ีน ามาเสนอในท่ีมี 4 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 

5.1  รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
5.2  รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเร่ือง 
5.3  รูปแบบการเรียนการสอนตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT 
5.4  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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5.4.1  รูปแบบจิ๊กซอร์ (JIGSAW) 
5.4.2  รูปแบบเอส. ที. เอ. ดี. (STAD) 
5.4.3  รูปแบบ ที. เอ. ไอ. (TAI) 
5.4.4  รูปแบบ ที. จี. ที. (TGT) 
5.4.5  รูปแบบ แอล. ที. (LT) 
5.4.6  รูปแบบ จี. ไอ. (GI) 
5.4.7  รูปแบบ ซี. ไอ. อาร์. ซี. (CIRC) 
5.4.8  รูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Instruction) 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2560, 42-43) การจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัควรจัดในรูปของกิจกรรมซึ่งครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจดักิจกรรมให้
คลอบคลมุพฒันาการทกุด้าน ดงัต่อไปนี ้

1. การพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่  เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว       
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวยัวะต่างๆ และจงัหวะการเคล่ือนไหวในการใช้กล้ามเนือ้
ใหญ่ โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเคร่ืองเล่นสนาม ปีนป่านเล่นอิสระ 
เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี 

2. การพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้เล็ก 
กล้ามเนือ้มือ – นิว้มือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกบัตาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยจดักิจกรรม
ให้เด็กได้เล่นเคร่ืองเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับ
ช้อนส้อมและใช้วสัดอุปุกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กนั ดินเหนียว 

3. การพัฒนาอารมณ์ จิตใจและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝัง
ให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสตัย์ 
ประหยดั เมตตากรุณา เอือ้เฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ี
นบัถือ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่น ให้เด็กมีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบติัโดยสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมต่อเน่ือง 

4. การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออก
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
มีนิสัยรักการท างาน รักษาความปลอดภยัของตนเองและผู้อื่น รวมทัง้ระมัดระวงัอันตรายจากคน
แปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวตัรประจ าวันอย่างสม ่าเสมอ รับประทานอาหาร พกัผ่อนนอนหลับ 
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ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของ
ส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ 

5. การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา คิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ สืบเสาะหาความรู้ สนทนา อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น      
เชิญวิทยากรมาพูดคยุกบัเด็ก ศึกษานอกสถานท่ี เล่นเกมการศึกษา ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกออกแบบและสร้างชิน้งานและท ากิจกรรมทัง้เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 

6. การพฒันาภาษา เป็นการพฒันาให้เด็กใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตัง้ค าถามในส่ิงท่ีสงสัย
ใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้
กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีใน    
การใช้ภาษา ทัง้นีต้้องค านึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัเด็กเป็นส าคญั 

7. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ 
อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน า้เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยให้คลอบคลุมพัฒนาการทัง้     
4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสงัคมและด้านสติปัญญา ด้วยการน าเอาสาระ
การเรียนรู้มาบูรณาการกบักิจกรรมในหน่วยการเรียนดงัภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัในลกัษณะบูรณาการสาระ   
การเรียนรู้กบักิจกรรมในหน่วยการเรียน 

จะเห็นได้ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการปูพืน้ฐานให้กับเด็กปฐมวัย
โดยค านึงถึงความสามารถและความเหมาะสมกับวยัของเด็ก ซึ่งลกัษณะการจัดกิจกรรมปพูืน้ฐาน
ทักษะทางการเรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ห้าด้วยการบูรณาการหน่วยประสบการณ์เข้า
ด้วยกันโดยไม่ได้แบ่งเป็นรายวิชา แต่จัดรวมกัน (บูรณาการ) เป็นหน่วยประสบการณ์ โดยแต่ละ
หน่วยจะประมวลทุกวิชาทุกทักษะให้เด็กได้เรียนรู้ กล่าวคือ ค าว่า “บูรณาการ” หมายถึง              
การจัดรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการยึดตัวเด็กเป็นศูนย์กลางและน าส่ิงท่ีเด็ก
ต้องการจะเรียนรู้ในทกุด้านมาเรียงล าดบัความส าคญัของประสบการณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
พฒันาการและชีวิตของเด็กปฐมวยั โดยยึดหลกัการบูรณาการท่ีเหมาะสมดงันี ้
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1. ยึดตัวเด็กเป็นส าคัญ เน้นเร่ืองท่ีเด็กสนใจและใกล้ตัวเด็ก ให้เด็กได้มี

โอกาสท ากิจกรรมทัง้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ความยากง่ายของกิจกรรมควรมีปะปนกนั 
2.  กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งควรมีความสนใจใน

ส่ิงแวดล้อมรอบตวั ฉะนัน้จึงเลือกส่ิงแวดล้อมรอบตวัท่ีเด็กคุ้นเคยมาให้เด็กได้เรียนรู้ 
3. จดัประสบการณ์ให้กว้างขวาง เมื่อเด็กพบเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หน่ึงเด็ก

มีโอกาสได้รับประสบการณ์หลายด้านพร้อมกัน ดงันัน้การจะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์อย่าง
เต็มท่ีจึงน่าจะจดัประสบการณ์ในรูปแบบของบูรณาการ 

ดังนัน้ การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยมีหลักการท่ีควรตระหนักถึง
ดังต่อไปนี ้คือ ต้องเป็นกิจกรรมท่ีเปิดกว้าง มีความหมายต่อเด็ก ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้านในลักษณะของบูรณาการหน่วยประสบการณ์  ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการและผลผลิตเป็นส าคัญ แสวงหาแนวทางในการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีเหมาะสม
และต่อเน่ือง รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย 

ประโยชน์ของการจดัการสอนแบบบูรณาการ  
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546, 22-23)  กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการสอน

แบบบูรณาการ ไว้ดงันี ้
1. ท าให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้

ใหม่ ท าให้สามารถ เรียนรู้ได้เร็วขึน้และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้  
2. นกัเรียนได้รับความสนุกสนานในการเรียนเพราะได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน  
3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย จากการเชื่อมโยงความคิด

รวบยอดจากศาสตร์ ต่างๆ และได้รับความรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและสัมพันธ์กับชีวิตจริง    
ท าให้สามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบัตนเองได้  

4. ผู้ เรียนสามารถฝึกทกัษะต่างๆ ควบคู่กนัไป  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิด

ความภาคภมูิใจใน การเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน  
6. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เช่น ภาษา ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัยเป็น
การวางแผนโดยบูรณาการทัง้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
คณุธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัยและศาสตร์อื่นๆ โดยไม่แบ่งเป็นรายวิชาแต่จะมีการผสมผสาน
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ความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติของแต่ละศาสตร์ในการจัดประสบการณ์ ซึ่งแตกต่างจาก
การเรียนรู้ในระดบัชัน้อื่นๆ เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติเหมาะสมตามวยั
ของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กทัง้ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา โดยการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการผ่านสาระการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย สาระท่ีควรเรียนรู้ ได้แก่ ตัวเด็ก บุคคล
และสถานท่ีแวดล้อมตัว ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก ทัง้นีโ้ดยอาศัยความร่วมมือ
ของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
เชิงบูรณาการ มาสรุปดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 4 หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชงิบูรณาการ หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดป ระสบการณ์ การเรียน รู้          
เชิงบูรณาการ (Fogarty 1991, 245-256) 

1.  Fragmented  เป็ นหลักสูต รแบบแยก
รายวิชา 
2.  Connected เป็นการบูรณาการภายในรายวิชา 
3.  Nested  เป็นการบูรณาการระหว่างทักษะ
ต่างๆ ภายในรายวิชาใดวิชาหน่ึง  
4.  Sequenced  เป็นการบูรณาการระหว่าง
รายวิชาซึ่งแต่ละวิชาต้องเรียงล าดบัหวัข้อให้มี
ความสอดคล้องกันแต่ผู้ สอนยังสอนในวิชา
ของตน 
5.  Shared  เป็นการบูรณาการโดยหาจุดร่วม
ระหว่างสองรายวิชา  
6.  Webbed  เป็นการบู รณาการโดยการ
ก าหนดประเด็น (Theme) ก่อนแล้วผู้สอนแต่
ละวิชาต้องวางแผนให้สอดคล้องกับประเด็น
ดงักล่าว 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชงิบูรณาการ หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 7.  Threaded  เป็นการบูรณาการทักษะใด

ทกัษะหน่ึง มาเชื่อมโยงกบัรายวิชาต่างๆ 
8.  Integrated เป็นการบูรณาการท่ีมีลักษณะ
คล้ายแบบ Shared แต่เป็นการหาจุดร่วมของ
รายวิชาต่างๆ ก่อนแล้วน ามาตัง้ประเด็นทีหลงั 
9.  Immersed เป็ นการบู รณ าการความ รู้
ภายในตวัผู้ เรียนเอง  
10.  Networked มีลักษณะคล้ายกับการบูรณาการ
แบบ Immersed แต่มิ ได้มาจากผู้ เรียนเพียงคน
เดียว ทัง้นีต้้องได้รับความร่วมมือจากผู้ เชี่ยวชาญ
คนอื่น  ๆด้วย 

รูปแบบการจัดป ระสบการณ์ การเรียน รู้ 
(Saylor et al, 1981, 271) 

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับหลักสูตรท่ี เน้น เนื อ้หาวิชา 
( Subject Matter/Discipline) เ ช่ น  ก า ร
บรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม เป็นต้น  
2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับหลักสูตรท่ี เน้นสมรรถภาพ 
(Specific Competencies /Technology) เช่น 
การท าแบบฝึกหัด การทบทวน และบทเรียน
โปรแกรม เป็นต้น 
3. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้นคุณลักษณะ 
(Human Traits/Processes) เช่น การค้นคว้า
เป็นกลุ่ม การเรียนแบบสืบสอบ เป็นต้น  
4. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้นกิจกรรมและ
ปัญหาสงัคม (Social Functions/Activities)   
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชงิบูรณาการ หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5. รูปแบบการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้นความ
ต้องการและความสนใจของผู้ เรียน (Interests 
and Needs/Activities) เช่น  การเรียนแบบ
เอกเทศ หรือ การเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

รูปแบบการจดัประสบการณ์ตามจดุเน้นหรือผลท่ี
ต้องการให้เกิดขึน้ในตัวเด็ก (Joyce et al., 2004, 
25-34) 

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการจัด
กระบวนการสารสนเทศหรือกระบวนการคิด 
(The Information-Processing Family) 
2 . รูป แบ บ การจั ดป ระสบ กา รณ์ ท่ี เน้ น
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (The Social Family)  
3 . รูป แบ บ การจั ดป ระสบ กา รณ์ ท่ี เน้ น             
การพฒันาตน (The Personal Family)  
4. รูปแบบการจัดประสบการณ์ ท่ีเน้นด้าน
พฤติกรรม (The Behavioral System Family) 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการ (เบญจมาศ  อยู่ เป็นแก้ว 2547 ,  
25) 

1. แบบสอดแทรก (Infusion Instruction)  
2. แบบคู่ขนาน (Paralled Instruction)  
3. แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction)  
4 . แ บ บ ข้ า ม วิ ช า ห รื อ ส อ น เป็ น คณ ะ 
(Transdisciplinary Instruction) 

การเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
สู่การปฏิบัติจริง (สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและ
นวตักรรมการเรียนรู้ 2550, 95-96)  

1. การเลือกและตัดสินใจ เด็กจะเป็นผู้ ริเร่ิมกิจกรรม
จากความสนใจและความตัง้ใจของตนเอง เด็กเป็นผู้
เลือกวสัดอุปุกรณ์และตัดสินใจว่าจะใช้วสัดุ
อปุกรณ์นัน้อย่างไร  
2. ส่ือ ห้องเรียนท่ีเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าจะมี
เคร่ืองมือ และวสัดอุปุกรณ์ท่ีหลากหลาย เพียงพอ 
และเหมาะสมกบัระดบัอายขุองเด็ก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชงิบูรณาการ หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3. การใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 การเรียนรู้ด้วย

การลงมือกระท าเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกบั
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 
4. ภาษาจากเด็ก ส่ิงท่ี เด็กพูดจะสะท้อน
ประสบการณ์และความเข้าใจของเด็ก  
5. การสนับสนนุจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ในห้องเรียน
ท่ี เ รี ย น รู้ แ บ บ ล งมื อ ก ระ ท า ต้ อ งส ร้ า ง
ความสมัพนัธ์กบัเด็ก 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการ 
(ทิศนา แขมมณี, 2553, 224-255) 

 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
2.  รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเร่ือง 
3.  รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักร       
การเรียนรู้ 4 MAT 
4.  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียน
เรียนรู้แบบร่วมมือ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐม วัย  (ส านั ก วิช าการและม าตรฐาน
การศึกษา, 2560, 42-43)  

 

1. การพฒันากล้ามเนือ้ใหญ่ 
2. การพฒันากล้ามเนือ้เล็ก  
3. การพัฒนาอารมณ์  จิตใจและปลูกฝัง
คณุธรรม จริยธรรม  
4. การพฒันาสงัคมนิสยั  
5. การพฒันาการคิด  
6. การพฒันาภาษา  
7. การส่งเสริมจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
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จากการศึกษาความหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ องค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และหลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ผู้วิจยัได้ให้ความหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ดงันี ้กระบวนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาด้านกระบวนการเรียนรู้ (Process Skills) โดยใช้การมี
ส่วนร่วมระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้อย่างมีระบบ
สอดคล้องกบัทฤษฎีและแนวคิดการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีค านึงถึงสมองของผู้ เรียนโดยเน้น
การคิดเชิงบริหาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) หลกัการ  2) วตัถปุระสงค์ 3) สาระ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  4) กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 5) ส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้  6) การวดัและประเมินผล  สรุปได้ดงัภาพประกอบ 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการพบว่าได้มี

นกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษาไว้ ดงันี ้
ปราโมทย์ จันทร์เรือง (ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553, 15-22) ได้ศึกษาเร่ือง   

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการทกัษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้ 
ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้ ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
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ได้แก่ นกัเรียนช่วงชัน้ปี ท่ี 2 ปี การศึกษา 2551 จากการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน 
กลุ่มควบคุม 30 คน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเป็นการพัฒนารูปแบบการจัด         
การเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน ขัน้ตอนท่ีสองเป็นการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ หลักการ จดุประสงค์  โครงสร้างเนือ้หาการวิเคราะห์
งาน หน่วยการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เอกสารประกอบรูปแบบมี 3 เล่ม 
คือ ค าแนะน าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนการสอน และค าแนะน า การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้ของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ท่ี
เรียนตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสูงกว่าการเรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลงาน
การสรรค์สร้างความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี และคะแนนเจตคติต่อการเรียนตามรูปแบบของ
นกัเรียนอยู่ในระดบัมาก 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2556, มกราคม, 155-158) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพทุธเพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทแห่งสงัคมไทยยคุปัจจุบนั ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธเพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทย
ยุคปัจจุบัน ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากท่ีสุด 2) รูปแบบการจัด         
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
ประกอบด้วยกระบวนการจดัการเรียนการสอน 7 ขัน้ตอน คือ 2.1 ขัน้สร้างศรัทธาและเสนอปัญหา
ข้อสงสยั 2.2 ขัน้สงัเกต  2.3 ขัน้สัมผสั  2.4 ขัน้ส ารวจ  2.5 ขัน้สืบค้น  2.6 ขัน้สัง่สมปัญญาและลง
ข้อสรุป  และ 2.7 ขัน้ประเมินผลและประยุกต์ใช้  3) ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้วยกาย 
(กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และพฤติกรรมการเรียน       
ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียน จากการประเมินครัง้แรกนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย                  
ร้อยละ 33.33 และการประเมินครัง้สดุท้าย นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 100 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 
66.67 ของการประเมินครัง้แรก ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) มีคะแนนเฉล่ีย     
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่ารูปแบบ      
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ท่ีพฒันาขึน้สามารถพฒันานกัเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มารีน่า หมาดปันจอ (2555, 82) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1           
ท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ 77.91/77.16 สรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 
75/75  2) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จติุพร  อศัวโสวรรณ, วัฒนา มัคคสมัน, ปรีชา เนาว์เย็นผล, และสมุาลี กาญจนชาตรี 
(2556, กันยายน – ธันวาคม, 81) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    
โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึน้ มี 4 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบองค์รวม การส่งเสริม
การคิดหรือกระตุ้นให้ใช้ความคิด การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า การท างานกลุ่ม และการน าเสนอ
ผลงาน (2) วตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (3) กระบวนการ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน คือ การพัฒนาขอบเขตเนือ้หา และสร้าง
หน่วยบูรณาการ กบั การปฏิบติัการสอนซึ่งประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้จดุประกายความสนใจ 
ขัน้ส ารวจตรวจสอบ ขัน้ขยายความคิด ขัน้น าสู่การปฏิบติั และขัน้สรุปและประเมิน (4) การวดัและ
ประเมินผล ประกอบด้วยการวัดและประเมินผลระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ      
การวัดและประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  2) ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบ   
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ภสัราไพ  จ้อยเจริญ (2557, มกราคม – มีนาคม, 1) ได้ศึกษาเร่ืองผลของการจัด
ประสบการณ์โดยบูรณาการวัฏจักรการเรียนรู้กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนท่ีมีต่อ    
ความสนใจใฝ่รู้ของเด็กอนุบาลผลการวิจัยพบว่า 1) หลังทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน
ความสนใจใฝ่รู้ด้านความอยากรู้อยากเห็น ด้านการแสวงหาความรู้ และด้านความพอใจใน       
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การเรียนรู้สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01  2) หลงัทดลอง กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉล่ียคะแนนความสนใจใฝ่รู้ด้านความอยากรู้อยากเห็น ด้านการแสวงหาความรู้ และด้านความพอใจ
ในการเรียนรู้สงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา (2558, บทยัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดประสบการณ์    
การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมทักษะการคิดในรายวิชาสมัมนาสังคมศึกษาของนิสิตสาขาวิชา
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานในรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา ผู้ เรียนเกิด
ทกัษะการคิด จากผู้สอนท่ีได้กระตุ้นสร้างความสนใจด้วยการอภิปราย ตอบค าถาม และใช้ค าถาม
ปลายเปิดให้ผู้ เรียนคิดตอบได้หลากหลาย ซึ่งเป็นทักษะการคิดด้านการส่ือความหมาย การตัง้
ค าถาม ในเร่ืองของการก าหนดหัวข้อเร่ืองท่ีจะศึกษา เหตุผลท่ีศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ร่วมกัน มีการวางแผนร่วมกัน ในช่วงท่ีมีการท าโครงงาน ต้องช่วยกันแก้ไขซึ่งถือเป็นทกัษะการคิด
ในการแก้ไขปัญหามีการออกแบบการจดัท ากิจกรรมเป็นความคิดสร้างสรรค์ และผู้ เรียนมีประเมิน
การท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะทางตัวเลขและการจัดล าดับ 2) ความพึงพอใจการเรียนรู้แบบ
บูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการคิดในรายวิชา สัมมนาสังคมศึกษาของนิสิตสาขาวิชา
สังคมศึกษาด้วยโครงงานด้านผู้ สอน ด้านวิธีสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและ                  
ด้านการวดัผลประเมินผลอยู่ในระดบัดีมากทกุด้าน 

ผกามาศ พีธรากร (2558, 5) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ เพื่อพัฒนาชมุชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยั
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการจัดการเรียน      
การสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด      
2) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัย พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เรียกว่า เรียกว่า “PCK MODEL” 
ประกอบด้วย หลกัการ วตัถปุระสงค์ ผลลพัธ์ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขัน้ตอน คือ 
ขั น้ เต รียม ความ พ ร้อ ม  (P:Preparation) ขั น้ เรีย น รู้  (A:Analysis) ขั น้ ส ะ ท้ อ นความ คิ ด 
(R:Reflection) ขัน้สร้างความรู้ (C: Construction )และขัน้ประเมินผล (E: Evaluation) และ
จดัการ เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ขัน้ตอนการ
ก าหนดความรู้ (Knowledge Identification) ขัน้ตอนการสืบค้นความรู้ (Knowledge Capture) 
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ขัน้ตอนการสร้างความ รู้ (Knowledge Creation) ขัน้ตอน การจัดเก็บความรู้ (Knowledge 
Storing) ขัน้ตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) และขัน้ตอนการประเมินผล 
ความรู้ (Knowledge Evaluation) ระบบสังคม ระบบสนบัสนนุ เงื่อนไขการใช้รูปแบบและผ่านการ
รับรองรูปแบบ 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ท่ีพัฒนาขึน้ พบว่า ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาชุมชนเพิ่ม
ขึน้อยู่ในระดับดี และสูงกว่าก่อนทดลอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการใช้รูปแบบการเรียน การสอนแบบบูรณาการ
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ท่ีพัฒนาขึน้ พบว่า นักศึกษาพยาบาลพึงพอใจรูปแบบการเรียน          
การสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลในระดับมาก 4) ถอดบทเรียน พบว่า ความส าเร็จเกิดจากการบริหารจัดการท่ีดี 
ประสบการณ์ของอาจารย์ มีแผนการสอน KM action plan มีการบูรณาการการเรียนการสอน         
3 รายวิชา คนในชมุชนพึงพอใจและยินดีให้ความร่วมมือ 

สรุปได้ว่าการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการมีวิธีการบูรณาการเนือ้หาวิชา
ต่างๆ เข้าด้วยกันได้หลายวิธี มีทัง้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน บูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการจากความคิดของผู้ เรียนเอง การเลือกใช้รูปแบบใดนัน้
ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของเนือ้หาสาระ ความคิดรวบยอด เจตคติ และทักษะท่ีต้องการเน้นซึ่ง
ผู้ สร้างหลักสูตรบูรณาการจะต้องรู้เนือ้หาสาระของหลักสูตรแล้วพิจารณาเลือกรูปแบบใช้ให้
เหมาะสม การจดัการเรียนสอนเชิงบูรณาการ เป็นส่ิงท่ีท าให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของนักเรียน ความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ เป็นส่ิงท่ีนักเรียนเรียนรู้ได้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างสัมพันธ์กัน การบูรณาการจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งในการวิจัยนีผู้้ วิจัยได้การใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนา
ด้านกระบวนการเรียนรู้ (Process Skills) โดยใช้การมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้อย่างมีระบบสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีค านึงถึงสมองของผู้ เรียนโดยเน้นการคิดเชิงบริหาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 
องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                
4) กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 5) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  6) การวดัและประเมินผล 
การจัดประสบการณ์บูรณาการร่วมกันระหว่างครูและผู้ ปกครองผ่านส่ือสัมพันธ์บ้านโรงเรียน        
ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริง เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม
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ประจ าวนั โดยมีครูและผู้ปกครองเป็นต้นแบบในการฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อช่วยให้เด็ก
มีปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม การร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูกับเด็กและผู้ปกครอง 
จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ความสามารถในการคิดเชิงบริหารได้ดีขึน้ 

2. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ งใน             
การพฒันาเด็กให้มีประสิทธิภาพ โดยครูต้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนือ้หา ความสนใจ และพัฒนาการของเด็กเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ี
ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมทักษะ 
กระบวนการ และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้มาไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ดังนัน้ครูจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาเด็กให้เกิด       
การเรียนรู้ท่ีดีขึน้ได้ ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้จากนักวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวถึงการพัฒนา
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ ดงันี ้

ดิค และคาเรย์ (Dick & Carey, 1996, 2-7) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนของการพัฒนา
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ว่ามีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง (Studying 
Basic Data and Related Literature Phase) โดยการวิเคราะห์ปัญหาหรือประเมินความต้องการ
เพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับกิจกรรม    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหานัน้เป็นปัญหาท่ีแท้จริงหรือไม่ อะไรคือสาเหตุของปัญหา 
อะไรคือวิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ การประเมินความต้องการเป็นการก าหนดให้เข้าใจว่าการสอนท่ี
จะท าการออกแบบและพัฒนานัน้เป็นส่ิงท่ีต้องการแน่แท้หรือไม่ รวมถึงการวิเคราะห์นักเรียน 
คุณลักษณะของนักเรียนทัง้ด้านเพศ อายุ พืน้ฐานสังคมเศรษฐกิจ ความถนัด แรงจูงใจ ความรู้
พืน้ฐานเดิมท่ีมีมาก่อนรวมทัง้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและรูปแบบการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้ 

2. ขัน้การพัฒนา (Development/Production Phase) ในขัน้ตอนนีจ้ าแนก
เป็นการพัฒนาเนือ้หาความรู้ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบทดสอบ ส่ือและวัสดุ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรท าเป็น
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ว่าด าเนินการอย่างไรบ้าง โดยทั่วไปการจัดประสบการณ์       
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การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วยกิจกรรมขัน้จูงใจ ให้วัตถุประสงค์แก่นักเรียน ค านึงถึง
ความรู้พืน้ฐานของนักเรียน ให้สารสนเทศและตัวอย่าง รวมถึงการสร้างข้อสอบต้องศึกษา
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในหน่วยวิชานัน้ๆ เพื่อสร้างข้อทดสอบให้สอดคล้องและควรเป็น
ข้อสอบท่ีวัดได้ครบและครอบคลุมตามต้องการ อีกทัง้พัฒนาส่ือและวัสดุการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้ โดยท่ีผู้ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จ าเป็นต้องดูแลทุก
ขัน้ตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตได้ด าเนินไปตามค าแนะน าท่ีให้ตามแนวทางของ           
การออกแบบมีความคงเส้นคงวาต่อเน่ืองและมีคณุภาพ 

3. ขัน้การน าไปทดลองใช้ (Implementation Phase) การน าไปทดลองใช้ต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 2 ประการ คือ 1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการบริหาร
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ข้อควรตระหนักในขัน้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ ครูผู้สอน
ควรเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และควรมีความสัมพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบันักเรียน คือ ครูผู้สอน
เป็นผู้ ท าหน้าท่ีเหมือนผู้ จัดการเรียนรู้ หรือจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้          
มีแรงจูงใจท่ีอยากจะเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ครูผู้ สอนต้องเป็นท่ีปรึกษาให้แก่นักเรียนและ 2) ต้องพัฒนาวิธีการจัดประสบการณ์         
การเรียนรู้ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 

4. ขั น้การป ระเมินผล (Evaluation Phase) เป็ นการประเมิ นว่าวงจร             
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้สมบูรณ์แล้ว ข้อมูลย้อนกลับจึงเป็นส่วน
ส าคัญท่ีได้จากการประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงในส่วนของแต่ละขัน้ตอนให้ดีขึน้ และตรงตาม
วตัถปุระสงค์ ถ้าการประเมินผลพบว่าจดุใดควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงก็ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

นอกจากนีจ้อยซ์ และเวลล์ (Joyce & Weil, 2000, 176)  ได้สรุปสาระส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ว่า การพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เมื่อพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์แล้ว ก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลาย จะต้องมีการวิจยัเพื่อทดสอบทฤษฏีและตรวจสอบ
คุณภาพในเชิงการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เร่ือยๆ             
การเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์แต่ละรูปแบบของจอยซ์และเวลล์ ได้มีการน าไปทดลองใช้ใน
ห้องเรียน รวมทัง้มีงานวิจัยรองรับมากมายจนเป็นหลักประกันได้ว่าสามารถใช้ได้สะดวกและ
ได้ผลดี การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์  จะมี
จดุมุ่งหมายหลกัท่ีน ามาใช้พิจารณาเลือกรูปแบบท่ีจะน าไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้น ารูปแบบการสอน
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ไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะท าให้เกิดผลสูงสุด แต่ก็สามารถน ารูปแบบนัน้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่นๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจท าให้ได้ผลส าเร็จลดน้อยลงไป   

ซึ่งสอดคล้องกับแคลล่ี (Kelly, 2007, 134-136)  ได้เสนอแนวความคิดใน          
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแนวทางของ ADDE : Analyze (การ
วิเคราะห์)  Design (การออกแบบ)  Development  (การพฒันา)  Implementation (การน าไปใช้) 
และ Evaluation (การประเมิน) โดยปรับเป็นลักษณะกิจกรรมแบบบนัทึกเวียน (Spiral Activities)          
ท่ี เป็นวัฏจักรท่ีต่อเน่ือง (Dynamic) คือ  มีการเคล่ือนไหวเป ล่ียนแปลงตลอดเวลา เน้นท่ี
ความส าคัญของการประเมินและข้อปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินในทกุขัน้ตอน และทกุระยะเวลา
ของ           การด าเนินการเพื่อการรวบรวมข้อมลูในการประเมินและการปรับปรุงการด าเนินงานท่ี
ละเอียดทั่วถึง และครอบคลมุ รวมไปถึงอาจมีการซ า้วงจรเพื่อยืนยันความถกูต้อง เหมาะสมของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบับริบทท่ีศึกษาโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ เป็นระยะของการสร้างความเข้าใจในการด าเนินการและ
เข้าใจในบริบทของส่ิงท่ีจะด าเนินการ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการออกแบบรูปการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การวิเคราะห์นักเรียน วิเคราะห์บริบทแวดล้อม วิเคราะห์เป้าหมาย
การเรียนรู้ หรือความคาดหวงัในตัวนักเรียน เอกสารการเรียนรู้ ภาระงาน แหล่งความรู้ และศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นระยะของการเตรียมการเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

2. การออกแบบ เป็นระยะของการใช้หนทาง วิธีการ หรือยุทธศาสตร์ต่างๆ    
ท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสดุส าหรับการจัดเรียงล าดับ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กนัและเป็นระยะของการศึกษา และตดัสินใจเลือกวิธีการหรือรูปแบบท่ีสามารถท าให้นกัเรียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ได้ ซึ่งผู้ ออกแบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทฤษฎีการเรียนรู้และ    
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ และการออกแบบ เนือ้หา 
ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทัง้
การประเมินท่ีเหมาะสม หมายความว่าต้องออกแบบให้ครบตามองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในแนวทางท่ีผู้ ออกแบบเลือกและตัดสินใจท่ีจะน ามาใช้  นอกจากนี  ้      
การสร้างเคร่ืองมือ การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินนักเรียน ประเมินขัน้ตอนหรือส่ือ
ต่างๆ  ควรได้รับการออกแบบในระยะนี ้การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ขึน้อยู่กับ
ความเชื่อในทฤษฎีและหลักการในการเรียนรู้ท่ีต่างกัน จึงส่งผลให้เกิดการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันไป
ตามความเชื่อนัน้ๆ ดังนัน้การศึกษาในเร่ืองของทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การออกแบบการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีนักออกแบบต้องให้ความส าคัญ การออกแบบ
การสอนท่ีดีจึงต้องศึกษาให้ชัดเจนในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้และการเรียนรู้ในแต่ละทฤษฎี          
การเรียนรู้ เพื่อน ามาเป็นพืน้ฐานในการบ่งบอกถึงหลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้อนัจะเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การพัฒนา เป็นระยะการส ร้างและพัฒนา ส่ือ  ปรับป รุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลเุป้าหมายการเรียนรู้ ในระยะนี ้
จะเข้าสู่การสร้างและพัฒนารูปแบบในแนวทางท่ีได้ออกแบบไว้รวมทัง้มีการสร้างสาระและ
กระบวนการ ส่ือ การประเมินให้เป็นรูปธรรมมากขึน้โดยพัฒนาขึน้ให้ครบทุกองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลังจากนัน้อาจมีการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้สร้างขึน้ 

4. การน าไปใช้ เป็นระยะของการด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อหาข้อบกพร่องอันจะน าไปสู่หนทางในการแก้ไขให้รูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้นัน้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 

5. การประเมิน เป็นการศึกษาข้อบกพร่องของการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งสามารถท าได้ในทุกขัน้ตอนของการด าเนินการ และสามารถประเมิน
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการ หรือ
ถ้ามีความจ าเป็นก็สามารถด าเนินการซ า้อีกครัง้หลงัจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

เรขา  อรัญ วงศ์  (2543 , 45 -48)  ได้ก ล่าวถึงการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ดงันี ้

1. การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื น้ฐาน ประกอบด้วยการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล  2 ประเภท  คือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทั่วไป  2) ข้อมลูเกี่ยวทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดเกี่ยวกับ
การสอนท่ีเฉพาะเจาะจง หรือสอดคล้องกบัรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาขึน้ 

2. การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ การก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด และเป้าหมายท่ีต้องการ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ดงันี ้
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2.1 หลกัการ/แนวคิดส าคญั 
2.2 วตัถปุระสงค์/จดุมุ่งหมาย 
2.3 เนือ้หา 
2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 

3. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควร
ด าเนินการทัง้โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ  และทดลองใช้เพื่อการสอนในสภาพจริง การตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกับแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐาน และควร
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับการทดลองใช้
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นัน้เป็นการตรวจสอบในสถานการณ์จริง จึงต้องมีการสร้าง
เอกสาร ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ตามเนือ้หาท่ีจะสอน และด าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดใน
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลังด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์
จริงควรมีการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ส่วนทิศนา แขมมณี (2551, 220-223) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ ดงันี ้

1. การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจาก
การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาปัจจุบัน หรือปัญหาจาก
เอกสารผลการวิจยั หรือการสงัเกต สอบถามจากผู้ รู้ 

2. การก าหนดหลกัการ เป้าหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ฐานและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ   
การก าหนดเป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเลือก
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์         
การเรียนรู้เพื่อให้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้บรรลผุลสงูสดุ 

3. การก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ 
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เช่น ใช้กบันกัเรียนกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่ม
ย่อย ครูผู้สอนจะต้องเตรียมงานหรือจดัสภาพการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร เพื่อให้การใช้
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การประเมินรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการทดสอบความ
มีประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้โดยทั่วไปจะใช้วิธีการ
ดงัต่อไปนี ้

4.1 การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งจะ
ประเมินความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ  

4.2 ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการ โดยท าการน ารูปแบบ       
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะการวิจัย    
เชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง 

5. การปรับปรุงรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 2 ระยะ คือ 
5.1 ก่อนน า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปทดลองใช้            

การปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระยะนีผ้ลการประเมินความเป็นไปได้ใน    
เชิงทฤษฎีเป็นข้อมลูในการปรับปรุง 

5.2 หลงัการน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระยะนีอ้าศัยข้อมูลจากการทดลองใช้เป็นตัวชีน้ าไปการปรับปรุง และ
อาจมีการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปทดลองใช้และปรับปรุงซ า้ จนกว่าจะได้ผล
เป็นท่ีน่าพอใจ 

จากการศึกษาเกี่ ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับขั น้ตอนการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับขัน้ตอน           
การพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ของนกัวิชาการต่างๆ จนได้ข้อสรุปขัน้ตอนในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 4 ขัน้ตอน คือ 1) การสังเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเพื่อก าหนดรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Research : R1) 2) การออกแบบและการหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Development : D1)            
3)การหาประสิทธิผลรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ฯ (Research : R2)  4) 
การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Development : D2) 
เพื่อให้ได้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2.2 การน าเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การน าเสนอรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นัน้เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเพราะ

จะท าให้เกิดความเข้าใจ ในการส่ือสารระหว่างผู้พัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบัผู้
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ท่ีสนใจท่ีจะน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ โดยมีนักวิชาการทัง้ในและต่างประเทศได้เสนอแนวทางในการน าเสนอรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ดงันี ้

ทิศนา แขมมณี  (2545, 223-296) ได้เสนอวิธีการน าเสนอรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ ท่ีมีความสนใจน าไปปรับประยุกต์ใช้โดยการน าเสนอให้เห็นใน
ภาพรวมของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ ในส่วนนีเ้ป็นการอธิบายเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ีใช้เป็นหลักใน              
การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ 

ส่วนท่ี 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในส่วนนี ้
เป็นการระบุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นวัตถุประสงค์ใน      
2 ลกัษณะขึน้อยู่กบัประเภทของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ กล่าวคือ หากรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยทั่วๆ ไป 
วตัถุประสงค์จะมีลักษณะกว้างๆ คือ สามารถน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ไปใช้
ทั่วไปทุกกรณี  ส่วนรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะมี
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ คือ ชีเ้ฉพาะเจาะจงถึงผลท่ีจะเกิดขึน้กบันกัเรียน ดงันัน้องค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในส่วนท่ี 2 ท่ีน าเสนอนีจ้ึงเป็นส่วนท่ีช่วยให้ครูผู้ สอน
สามารถพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในส่วนนีเ้ป็นการน าเสนอขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามล าดับขัน้ตอนของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ โดย
ระบุด้านวิธีการ พร้อมทัง้บทบาทของครูผู้สอน และนักเรียนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจได้ท า
ความเข้าใจอย่างชดัเจนก่อนน าไปประยกุต์ใช้ 

ส่วน ท่ี  4  ผล ท่ีนัก เรียนจะได้ รับจากการเรียน รู้ตาม รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในส่วนนีเ้ป็นการระบุผลท่ีเกิดขึน้ในตัวนักเรียนหากได้รับการสอนตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ องค์ประกอบท่ีน าเสนอส่วนนีจ้ึงเป็นเสมือนเกณฑ์    
การประเมินเบือ้งต้นเพื่อประเมินผลจากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
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พรรณวร  บุญประเศรษฐผล (2552, 58) ได้กล่าวว่า การน าเสนอรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพฒันาออกเป็น 4 ตอน  ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Orientation to the 
Model) ประกอบไปด้วยเป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทฤษฎีและข้อ
สมมติฐานท่ีรองรับรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ความเป็นมาและความส าคัญและ
หลกัการแนวคิดของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (The Models of Teaching) 
อันมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1. หลักการ  2. วัตถุประสงค์  3. สาระและกระบวนการจัดเรียนรู้      
4. กิจกรรมการจดัเรียนรู้  5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  6. การวดัและประเมินผล    

ตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ (Application)  
ตอนท่ี 4 ผลท่ีได้จากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม 
สนองจิฏฐ์   วัชโรทัย (2554 , 57) ได้กล่าวถึงการน าเสนอรูปแบบการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ว่าเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างผู้พฒันารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้กับผู้ ท่ีสนใจน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยกล่าวถึงขัน้ตอนในการน าเสนอรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ออกเป็น 4 ส่วน ดงันี ้

1. ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
2. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของรูปแบบการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ 
4. ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

จอยซ์ และเวลล์ (Joyce  & Weil, 2000, 251-253) ได้แบ่งการน าเสนอรูปแบบ    
การจดัการเรียนรู้ออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Orientation to the 
Model) ประกอบไปด้วยเป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทฤษฎี และข้อ
สมมติฐานท่ีรองรับรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ความเป็นมาของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
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ตอนท่ี 2 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (The Models of Teaching) 
เป็นการอธิบายถึงตวัรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งน าเสนอเป็นเร่ืองๆ อย่างละเอียด
และเน้นการปฏิบติัได้แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ    

1. ขั น้ตอนการจัดประสบการณ์ การเรียน รู้ (Syntax) เป็นการให้
รายละเอียดเกี่ยวกบัล าดบัขัน้ตอนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ระบบสงัคม (Social System) เป็นการอธิบายถึงบทบาทของครูผู้สอน
และนกัเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบันกัเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันกัเรียน 
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น บทบาทของครูผู้สอนอาจ
เป็นผู้น ากิจกรรม ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ให้การแนะน า เป็นแหล่งข้อมลู เป็นผู้จดัการ เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของครูผู้สอนต่อนักเรียน การตอบสนองการกระท าของนักเรียน เช่น การปรับพฤติกรรม
โดยการให้รางวัล หรือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสร้างบรรยากาศอิสระ การไม่
ประเมินว่าถกู  หรือผิด เป็นต้น 

4. ระบบสนับสนุน (Support System) เป็นการอธิบายถึงเงื่อนไขหรือ
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ได้ผล เช่น รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบทดลองในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ผู้น าการทดลองท่ีผ่านการฝึกปฏิบัติ
มาอย่างดีแล้ว รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบฝึกทักษะนักเรียนจะต้องได้ฝึก           
การท างานในสถานท่ี และใช้อปุกรณ์ท่ีใกล้เคียงสภาพการท างานจริง เป็นต้น 

ตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ (Application) 
เป็นการให้ค าแนะน า และตัง้ข้อสงัเกตเกี่ยวกบัการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้
ให้ได้ผล เช่น ควรใช้เนือ้หาประเภทใด ควรใช้กบันกัเรียนระดบัใด เป็นต้น 

ตอนท่ี 4 ผลการสอนและผลทางส่งเสริม  ( Instructional and Nurtured 
Effects) เป็นการระบุถึงผลของการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีคาดว่าจะเกิดแก่
นกัเรียนทัง้ผลทางตรง ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย หลกัการของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ 
และผลทางอ้อมซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ ซึ่งจะเป็น
แนวทางส าหรับครูผู้สอนในการพิจารณาและเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ต่อไป 

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้ พบว่ามีนักวิชาการทัง้ในและต่างประเทศหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ          
การน าเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ส่วนประกอบของ          
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การน าเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักวิชาการต่างๆ จนได้สรุปแนวคิดใน      
การน าเสนอรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มีทัง้สิน้ 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Orientation to the 
Model) ประกอบไปด้วยทฤษฎี หลักการ  แนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
เป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  หลักการแนวคิดของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (The Models of Teaching) 
อันมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1. หลักการ  2. วัตถุประสงค์  3. สาระการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  4. กิจกรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้  5.ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  6.การวดัและประเมินผล   

ตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ (Application) เป็น
การให้ค าแนะน าและตัง้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ให้
ได้ผลส าเร็จ 

ตอนท่ี 4 ผลท่ีได้จากการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กับ
นกัเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

2.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2560 , 41) ได้ก าหนดหลักการจัด

ประสบการณ์ไว้ดงันี ้
1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดย

องค์รวมอย่างสมดลุและต่อเน่ือง 
2. เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล และบริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 
3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ

พฒันาการของเด็ก 
4. จดัการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึง

ของการจดัประสบการณ์ พร้อมทัง้น าผลการประเมินมาพฒันาเด็กอย่างต่อเน่ือง 
5. ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชมุชน และทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

นอกจากนีห้ลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดแนวทางการจัด
ประสบการณ์ไว้ดงันี ้(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, 41) 
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1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของ
สมองท่ีเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตาม
ศกัยภาพ 

2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า 
เรียนรู้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้เคล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สงัเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

3. จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทัง้กิจกรรม ทักษะและสาระ
การเรียนรู้ 

4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเร่ิม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และ
น าเสนอความคิดโดยผู้สอนหรือผู้จดัประสบการณ์เป็นผู้สนับสนนุอ านวยความสะดวก และเรียนรู้
ร่วมกบัเด็ก 

5. จัดประสบการณ์ ให้ เด็กมี ปฏิสัมพัน ธ์กับ เด็กอื่ น  กับผู้ ใหญ่  ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลกัษณะต่างๆ กนั 

6. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกบับริบท สงัคม และวฒันธรรมที่แวดล้อมเด็ก 

7. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน
ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และการมี
วินยั ให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

8. จดัประสบการณ์ทัง้ในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ีเกิดขึน้ใน
สภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

เคน และเคน (Caine & Caine, 2002, 154-156)  สมองของเด็กเล็กได้รับความสนใจ
ในช่วงประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่าสมองถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ ค าอธิบาย
เกี่ยวกบัเร่ืองของสมองของเด็กเล็กชีช้ดัว่าการเชื่อมต่อของเซลล์สมองของเด็กปฐมวยัมีพฒันาการ
อย่างรวดเร็ว เครือข่ายเซลล์สมองท่ีเชื่อมต่อกันนีม้ีความส าคัญมากต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์
ต่างๆ ท่ีเด็กได้รับจะถูกป้อนเข้าสู่สมองของเด็ก และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อของเส้นใย
ประสาท เส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อท่ีท างานอยู่ เสมอจะมีการสร้างไขมันล้อมรอบ 
(Myelination) ท าให้การเคล่ือนไหวของกระแสไฟฟ้าในเส้นใยประสาทเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกนัไม่ให้เครือข่ายเส้นใยประสาทถูกก าจัดไป ดังนัน้ การท่ีจะท าให้
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เด็กเกิดการเรียนรู้ จึงต้องให้เด็กได้รับประสบการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้บนฐานของหลกัการเรียนรู้ของสมองและจิต ดงันี ้

1. สมองสามารถท างานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน (A Parallel Processor) 
และการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสรีระทัง้หมดของร่างกาย สมองท างานเป็นระบบซึ่งเป็นองค์รวม           
(A whole system)  จะไม่แยกเรียนรู้เฉพาะทีละส่วน การจัดการศึกษาจึงต้องไม่จัดโดยแยกเป็น
ส่วนๆ ให้สอดคล้องกบัธรรมชาติของมนษุย์ 

2. ในช่วงแรกของชีวิตสมองเติบโตอย่างรวดเร็วมาก การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของ
สมองเกิดจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม มนุษย์แต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงในสังคม 
ดงันัน้ ความสมัพนัธ์ทางสงัคมจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

3. มนุษย์มีความต้องการพืน้ฐานตามธรรมชาติในการค้นหาความหมายของส่ิง
ต่างๆ ดงันัน้ จึงต้องตอบสนองต่อความต้องการค้นหาความหมายด้วยการได้ส ารวจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 

4. สมองจะทัง้รับรู้และท าความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ แต่สมองจะสร้าง
และแสดงออกด้วยรูปแบบของตัวเอง ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ก าหนดรูปแบบในการเรียนรู้และท าความเข้าใจของตนเอง 

5. อารมณ์มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ อารมณ์และการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีแยกจากกัน
ไม่ได้ ดงันัน้ บรรยากาศท่ีเหมาะสมจึงเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ 

6. สมองทัง้สองซีกจะท างานอย่างสมัพนัธ์กนัในทกุๆ กิจกรรม ซึ่งท าให้เราได้รู้ว่า
สมองจะท าการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และท าความเข้าใจโดยภาพรวม ดงันัน้ การจดัการศึกษา
ท่ีดีต้องตระหนกัถึงข้อนี ้โดยการให้เรียนรู้เป็นภาพรวมและส่วนย่อย 

7. การเรียนรู้ประกอบด้วยจุดสนใจหลักและรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวไปพร้อมๆ กัน 
ดงันัน้ในการจดัการศึกษาจึงจ าเป็นต้องใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ในทกุแง่มมุ 

8. การเรียนรู้เป็นไปโดยท่ีเกิดความตระหนักในส่ิงท่ีก าลังเรียนรู้และไม่ได้
ตระหนักว่าเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้อาจไม่ได้เกิดขึน้อย่างทันทีแต่ต้องใช้เวลาท่ีค่อยๆเกิดขึน้ 
ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงต้องออกแบบให้เอือ้ให้ผู้ เรียนได้ค่อยๆ ต่อเติมแนวคิด ทักษะ และ
ประสบการณ์ จนกระทัง่เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ 

9. มนุษย์มีวิธีจัดระบบความจ า 2 แบบท่ีส าคัญ คือ ระบบการจ าเป็นมิติและ    
การท่องจ า การเรียนรู้ท่ีอย่างมีความหมายต่อผู้ เรียนจะเกิดจากระบบความจ าทัง้สองแบบนี ้ดงันัน้ 
การเรียนรู้จะเกิดจากส่ิงท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียน 
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10. ในช่วงต้นของชีวิต สมองจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากซึ่งมีลักษณะของ 
Hard wiring มีการสร้างเส้นใยประสาท และจุดเชื่อมต่อมากมาย ซึ่งมีช่วงของการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมในเร่ืองต่างๆ (Windows of Opportunity) แต่อย่างไรก็ตาม สมองก็ไม่ได้จ ากัดหรือหยุด
การเจริญเติบโต มนษุย์จึงสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนัน้ จึงควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ 
Windows of Opportunity และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

11. ความท้าทายจะช่วยกระตุ้นให้ต้องการเรียนรู้ ส่วนความกลัวจะยับยัง้การ
เรียนรู้ ดังนัน้ การเรียนรู้จะเกิดขึน้ในบรรยากาศท่ีปราศจากความกลัว และมีความท้าทายให้
ต้องการเรียนรู้ 

12. มนุษย์ทุกคนมีสมอง แต่สมองของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจาก
พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม ดังนัน้ แต่ละคนจึงมีแบบแผนของการเรียนรู้ (Learning Style) 
ความสามารถและเชาว์ปัญญาท่ีแตกต่างกนั  

แนวคิดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องกับหลกัการท างานของสมองเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศนูย์กลาง 
กล่าวคือ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจและ
ความสามารถ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติจริงและสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้
ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากบุคคลอื่น ได้ท ากิจกรรมท่ีท้าทาย และเกิดความส าเร็จ ได้เรียนรู้ใน
บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย อบอุ่น และยอมรับ และมีโอกาสน าความรู้ท่ีเรียนไปใช้อย่างมีความหมาย 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีย่อมจะต้องมีการวางแผนและการออกแบบการจัด
ประสบการณ์เพื่อให้ได้ทัง้ทักษะและสาระการเรียนรู้อย่างสมดุล ซึ่งการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยจ าเป็นจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 

การจดัประสบการณ์ให้เด็กได้พฒันาครบทุกด้าน บรรลจุดุมุ่งหมายตามหลกัสตูรนัน้ 
ครูจ าเป็นต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กได้   
อย่างเหมาะสม และบรรลุผลตามจดุหมายท่ีก าหนด การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวยัอย่างเต็มท่ี ครูจะต้องสามารถตอบค าถามพืน้ฐาน
ต่อไปนี ้

1. วางแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับใคร ครูต้องรู้จักเด็กท่ีตนเองรับผิดชอบ      
รู้พฒันาการตามวยั ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ รวมทัง้รู้ว่าควรปรับปรุงและพัฒนาเด็ก
คนใดในเร่ืองใดบ้าง 



  98 

2. ต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไร ครูต้องรู้จุดหมายของการจัดประสบการณ์ ครูจึง
ควรศึกษาก่อนว่าทักษะ สาระการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ส าคัญใดท่ีจะจัดให้กับเด็ก แล้วจึงวาง
แผนการจดักิจกรรมต่อไป 

3. เด็กจะเรียนรู้เร่ืองท่ีต้องการให้เรียนรู้ได้ดีท่ีสุดได้อย่างไร ครูต้องรู้จักคิดหาวิธี
สอน และส่ือเพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ  

4. รู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้หรือไม่  มากน้อยเพียงใด ครูต้องรู้วิ ธี
ประเมินผล  สร้างและใช้เคร่ืองมือประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัท่ีเหมาะสม 

เมื่อตอบค าถามดังกล่าวข้างต้นแล้ว ครูสามารถน าค าตอบมาใช้เป็นข้อมูลใน         
การออกแบบการจัดประสบการณ์ ครูควรรวบรวมวัสดุอุปกรณ์และแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมหลักทัง้ 6 กิจกรรม ทัง้นี ้ครูอาจก าหนด
กิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนไว้อย่างกว้างๆ ก่อนแล้วจึงเขียนแผนการจัดประสบการณ์ท่ีมี
รายละเอียดท่ีครอบคลมุจดุประสงค์ สาระการเรียนรู้  กิจกรรมส่ือและการประเมินผล 

นอกจากนีส่ิ้งส าคัญท่ีครูควรค านึงถึงในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยไม่ใช่รูปแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ เช่น การเขียนแบบตาราง แบบกึ่ง
ตาราง หรือแบบความเรียง แต่ควรค านึงถึงการออกแบบกิจกรรมตามหลักการท างานของสมอง 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือกระท า และแนวทางการจดัประสบการณ์แบบบูรณาการ
ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ไม่ควรให้ความส าคัญกับการเขียนแผนการจัดประสบการณ์มากเกิน
กว่าการจัดประสบการณ์จริงส าหรับเด็ก แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้แผนการจัดประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีถูก
ละเลย เพราะแผนการจดัประสบการณ์ท่ีดีย่อมน าไปสู่การสอนท่ีดี และดีกว่าการจดัประสบการณ์
โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนเมื่อน าแผนการจดัประสบการณ์ไปใช้ในการจดักิจกรรม
ประจ าวันให้แก่เด็กปฐมวัย ครูควรให้ความส าคัญกับการสอนท่ีมีการการออกแบบการสอนไว้
ล่วงหน้า พอๆ กับประสบการณ์ ท่ีเกิดขึน้ในสภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ หลังจากจัด
ประสบการณ์แล้วควรท าบันทึกหลังสอน โดยประเด็นท่ีควรบันทึก ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิของเด็กตาม
จดุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ การตอบสนองของผู้ เรียนต่อการจัดประสบการณ์ ข้อสังเกต
เกี่ยวกับส่ือ การออกแบบการจดัประสบการณ์ และลกัษณะการเรียนรู้ของเด็ก  แล้วน าผลท่ีบนัทึก
นีม้าใช้ในการปรับแผนการจดัประสบการณ์ในวนัต่อๆ ไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

2.4 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมิน

ส่วนนีเ้ป็นการพิจารณารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ว่า เมื่อน ารูปแบบการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาภายหลังจากผ่านการประเมินความสอดคล้องจากผู้ เชี่ยวชาญ 
โดยสามารถท าการหาประสิทธิภาพได้ ดังนี ้1) น ารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ไปให้
ผู้ เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และน าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะภูมิหลังคล้ายคลึงใกล้เคียงกบักลุ่มเป้าหมายแล้วผลจะเป็นประการใด โดย
ท่ีการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มีล าดบัขัน้ตอนการประเมิน 
ดงันี ้(รัตนะ บวัสนธ์, 2554, 1-20) 

2.4.1 การประเมินแบบหน่ึงต่อหน่ึง (1 : 1) หมายถึง การน ารูปแบบการจัด
ประสบการณ์  การเรียนรู้ไปทดลองใช้กับบุคคลท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยท่ี
บุคคลดังกล่าวนีจ้ะคัดเลือกมาจากผู้ ท่ีมีคุณลักษณะตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 3 คน ได้แก่ ผู้ ท่ี
คุณลักษณะสูง ปานกลาง และต ่ากว่าปานกลาง การทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้ท่ีเรียกว่าการประเมินแบบหน่ึงต่อหน่ึงมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อตรวจสอบว่า รูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้มีความเกี่ยวข้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลท่ีมีลักษณะเป็น
ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายเพียงไร ค าสั่ง ค าชีแ้จง และรายละเอียดท่ีมีอยู่ในรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้นัน้บุคคลเหล่านีม้ีความรู้และความเข้าใจหรือไม่ ทัง้นีเ้พื่อน าข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริงกับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป การประเมินประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึงนัน้จึงมุ่งไปท่ีการค้นหาข้อจ ากดัท่ี
ได้จากค าแนะน าบอกเล่าของบุคคลท่ีมีคุณลักษณะเป็นตัวแทนของคุณลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ เพื่อท่ีจะน าค าแนะน าท่ีได้นีม้าปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามท่ีกล่าวนัน่เอง  

2.4.2 การประเมินประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก หมายถึง น ารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากการประเมินประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึงมา
ทดลองใช้กับกลุ่มบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีจ านวนมากขึน้ เช่น อาจจะใช้
การประเมินแบบหน่ึงต่อสาม (1 : 3) หรือแบบหน่ึงต่อส่ี (1 : 4) ก็ได้ ซึ่งก็หมายถึงต้องใช้กลุ่ม
บุคคลจ านวน 9 คน แบ่งเป็นมี คุณลกัษณะสูงกว่าปานกลาง 3 คน ปานกลาง 3 คน ต ่ากว่าปาน
กลาง     3 คน ในกรณีการประเมิน แบบหน่ึงต่อสาม แต่ถ้าเป็นการประเมินแบบหน่ึงต่อส่ีก็ต้องใช้
จ านวนกลุ่มบุคคลทัง้สิน้ 12 คน การประเมินประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กนีจ้ะมีการวิเคราะห์หาค่า
บ่งบอกดชันีหรือเกณฑ์ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเรียกว่าค่า E1/E2 

โดยท่ีเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาเท่าท่ีนิยม
ใช้จะมีสามเกณฑ์ได้แก่ 75/75 หรือ 80/80 และ 90/90 การจะใช้เกณฑ์ ประสิทธิภาพนวัตกรรม
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การศึกษาเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงจากสามเกณฑ์นีม้ีหลักพิจารณาว่าถ้า นวัตกรรมการศึกษานัน้ๆ     
มุ่งแก้ไขปัญหาหรือพฒันาความสามารถของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน หรือมีเนือ้หาสาระค่อนข้าง
ยากก็จะใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 แต่ถ้าเนือ้หาสาระไม่ยากมากนัก  มุ่งแก้ไขปัญหาหรือ
พฒันาความสามารถของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะปานกลางจะนิยมใช้เกณฑ์ ประสิทธิภาพ 80/80 มาก
ท่ีสุด ในท านองเดียวกัน ถ้าเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีเนือ้หาสาระมุ่งปฏิบัติ
หรือ          มุ่งพัฒนาจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติหรือมุ่งพัฒนาจุดประสงค์การ
เรียนรู้          ด้าน ทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) จะใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 90/90 
นอกจากจะใช้เกณฑ์ ประสิทธิภาพตามหลักการท่ีกล่าวแล้วส่ิงท่ีน ามาพิจารณาประกอบในการ
เลือกใช้เกณฑ์ก็คือ พืน้ฐานความรู้เดิมหรือความสามารถทางการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ได้รับการทดลอง
ใช้และกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกนั 

จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ข้างต้น 
ผู้วิจัยท าการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้
คือ คุณภาพของการประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากผลการประเมินของ
ผู้ เชี่ยวชาญโดยใช้แบบประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมาตราประเมินค่า         
5 ระดบั  (Rating Scales) ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสดุ 

2.5 การหาประสิทธิผลความพึงพอใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

การหาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีนักวิชาการ
และนกัการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดงันี ้ 

กิตติมา ปรีดีดิลก (2543 , 321) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกของนักเรียนท่ีชอบหรือมีความพอใจต่อองค์ประกอบและส่ิงจงูใจในด้านต่างๆ ของงาน
หรือนวัตกรรมต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานหรือนวตักรรมนัน้ได้รับการตอบสนองความต้องการของเขา
ได้ 

ประชุม พลเมืองดี (2544, 7) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า คือ 
ความรู้สึกหรืออารมณ์ของนักเรียนท่ีมีความสัมพันธ์ต่อส่ิงเร้าท่ีครูผู้สอนได้จดัการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลนัน้ประเมินผลในส่ิงนัน้แล้วมีความรู้สึกพอใจ ต้องการ หรือดีอย่างไร 

ศภุสิริ  โสมาเกตุ (2545, 49) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในเชิงบวก 
ดงันัน้ ความพอใจในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จึงหมายถึง ความรู้สึกชอบของนักเรียนหรือชอบใจใน
การร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้และต้องการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้นัน้  ๆจนประสบผลส าเร็จ 
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ชูศรี  การเกษ (2546, 60) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ และต้องการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆ จนประสบความส าเร็จ 

สมุิตรชยั กนัหาคณุ (2551, 71)  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิดท่ีดีของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนหรือการปฏิบติักิจกรรมใน
เชิงบวก ความรู้พอใจ ชอบใจใน  การร่วมปฏิบติักิจกรรมของครูผู้สอน 

เพ็นนี  บุญอาษา (2552, 83)  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิดหรือเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอน หรือการปฏิบัติ
กิจกรรมในเชิงบวก 

นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
คือ แอปเปิลไวท์  (Applewhite, 1965, 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของ
นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายกว้างขวางรวมไปถึงความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อีกด้วยการท่ีนักเรียนมีความสุขท่ีเรียนรู้ร่วมกับ
คนอื่นท่ีเข้ากนัได้ มีทศันคติท่ีดีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอน 

กู๊ด และคนอื่นๆ (Good  and  Others, 1973, 161) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจท่ีเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอน 

จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผู้ ให้ความหมายไว้ข้างต้น พอสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้หรือเจตคติท่ีดีต่อ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งได้แก่ ความรู้สึกรัก ชอบ ภูมิใจ เต็มใจและยินดี ผู้ ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะมีความเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ 
และสติปัญญาในการเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งสังเกตได้จาก ความน่าสนใจของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  กิจกรรมในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ลักษณะพฤติกรรม
ของนักเรียนเมื่อได้เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บรรยากาศของการเรียนรู้ 
เนือ้หาของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และความรู้ท่ีนกัเรียนได้รับเมื่อจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

2.5.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีนกัเรียนมีต่อส่ิงท่ีได้รับประสบการณ์จากครูผู้สอน
และแสดงออกหรือมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองในลกัษณะแตกต่างกนัไป ซึ่งความพึงพอใจต่อส่ิงต่างๆ 
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นัน้จะมีมากหรือน้อยขึน้อยู่กับการมีส่วนร่วม ความสนใจ ความสนุกสนานในการท ากิจกรรมของ
นักเรียนจึงถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือส่ิงท่ีท านัน้ประสบ
ผลส าเร็จ การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นการศึกษาตามทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกบัความต้องการของมนษุย์ มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

พระภริูภัทร  คณูสาร (2552, 53) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้ท่ีจะให้ผลเชิงปฏิบติัมีลกัษณะ ดงันี ้

1) ค วรมี ก ารจัดป ระสบกา รณ์ การเรียน รู้ ท่ี มี ส่ วนสัมพั น ธ์กั บ                   
ความปรารถนาส่วนตวั การจดัประสบการณ์การเรียนรู้นัน้จึงจะมีความหมายต่อนกัเรียน 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั น้ ต้องมีการวางแผนและวัด
ความส าเร็จได้ โดยมีระบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
ได้ผลในการสร้างความสนใจภายใน เป้าหมายของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีลักษณะ
ดังนี ้คือ นักเรียนต้องมีความภูมิใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ สอน การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้นัน้สามารถท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีเขาต้องการได้ 

เมื่อน าแนวคิดนีม้าใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจะมีแนวคิดดงันี ้

1) ศึกษาความต้องการ ความสนใจของนกัเรียนและระดบัความสามารถ
หรือพฒันาการตามวยัของนกัเรียน 

2) วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและก าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้โดยสะท้อนผลของงานท่ีท าและท างานร่วมกบัเพื่อนในชัน้เรียนได้ 

ในการด าเนินกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญ ท่ีจะกระตุ้ นให้นักเรียนท างานท่ีได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบั ติให้บรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ ครูผู้สอนซึ่งในสภาพปัจจบุนัเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าปรึกษา 
จึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนหรือการปฏิบัติงาน มีแนวคิดหรือพืน้ฐาน 
คือ ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงานการตอบสนองความต้องการของผู้ ปฏิบัติงานจนเกิด   
ความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงกว่าผู้ ไม่ได้รับ               
การตอบสนอง 
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จากแนวคิดดังกล่าว ครูผู้ สอนท่ีต้องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลางบรรลุผลส าเร็จต้องค านึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์ รวมทัง้ส่ืออุปกรณ์
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนกัเรียน
ให้มีแรงจูงใจในการท ากิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลของการปฏิบัติงาน
น าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงโดย
ปัจจัยอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่               
การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัล หรือ
ผลตอบแทนโดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชีป้ริมาณของ
ผลตอบแทนท่ีผู้ ปฏิบั ติงานได้รับ นัน้คือ ความพอใจในการปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดย            
ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริง และการรับ รู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของ
ผลตอบแทนท่ีรู้แล้วความพึงพอใจย่อมเกิดขึน้ (รัตนา สิงหกุล, 2555, ออนไลน์) 

จากการศึกษาแนวคิดพืน้ฐานดงักล่าว ท าให้ผู้วิจยัทราบว่าเมื่อน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลการตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด้าน
ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีเกิดแก่นักเรียนเอง เช่น ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อความส าเร็จท่ีเกิดขึน้
เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ สอนและ
สามารถเรียนรู้ภายใต้ความยุ่งยากทัง้หลายได้จนประสพความส าเร็จ ท าให้นักเรียนเกิด           
ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นใจในการท ากิจกรรม ตลอดจนได้รับการยกย่องจากบุคคล
รอบข้าง ส่วนผลการตอบแทนภายนอกนัน้อาจจะเป็นรางวัลท่ีบุคคลอื่นหาให้มากกว่าท่ีตัวของ
นกัเรียนให้ตนเอง เช่น การได้รับการยกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง  

2.6 การวัดและประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ

อย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ทัง้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จากนัน้จึง
น ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็ก หรือการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็ก 

ดงันัน้การวดัและประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการส าหรับเด็ก
ปฐมวยั จึงเป็นส่ิงท่ีควรเกิดขึน้ควบคู่ไปกบัการจดัประสบการณ์ตามปกติในกิจวตัรประจ าวนั ครูท่ี
มีหน้าท่ีประเมินพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยจะต้องประเมินพัฒนาการของประสบการณ์           
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การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบจะสามารถใช้หลักสูตรและจัดประสบการณ์ได้อย่าง
เหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล
ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้ว่าการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 
และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลท่ีได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก 
ต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์ หรือจดัท าข้อมลูหลกัฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวม
ผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลท่ีสามารถบอกเร่ืองราวหรือประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับว่าเด็กเกิด
การเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทัง้นี  ้ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมา
พิจารณาปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตาม
จดุหมายของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง การประเมินพฒันาการควรยึดหลัก ดงันี ้(ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2560, 44) 

1. วางแผนการประเมินพฒันาการอย่างเป็นระบบ 
2. ประเมินพฒันาการเด็กครบทกุด้าน 
3. ประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอ ต่อเน่ืองตลอดปี 
4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวัน ด้วยเคร่ืองมือและ

วิธีการท่ีหลากหลายไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
5. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก

ส าหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 3 - 6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรมการสนทนากบัเด็ก การสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมลูจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ  

ศิริชัย กาญจนวาสี (2543, 59) ได้เสนอหลักการประเมินการเรียนรู้ส าหรับประเทศ
ไทย ซึ่งครอบคลมุไปถึงการศึกษาทกุระดบัตัง้แต่ระดบัปฐมวยั จนถึงอดุมศึกษาไว้ว่า 

1. การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย         
การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ได้ทิศทางการประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม รวมไปถึงหลักสูตรและการวัดประเมินผล จะต้องก าหนดแนวคิดและแนว
ปฏิบติัให้สอดคล้องกบัหลกัการและแนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา 2542  

2. จ าเป็นต้องมีนโยบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีผ่านการเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนได้รับการยอมรับจากประชาคมทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกของ    
การติดตาม ก ากบัสนบัสนนุและพฒันาการเรียนรู้ทกุระดบัอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
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3. ระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้จะต้องมีความเท่ียงธรรมโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคัญ
และต้องตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดบับุคคล สถานศึกษา การศึกษา และประเทศรวมทัง้
มีความเป็นสากลระดบันานาชาติ 

5. การวัดและประเมินการเรียนรู้จะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคัญและ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดบัสากล สถานศึกษา การศึกษาและประเทศชาติ 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะต้องครอบคลุมทัง้ด้านความรู้ ทักษะ 
พฒันาการของผู้ เรียนและสะท้อนถึงคณุธรรมของผู้ เรียน 

7. คณะบุคคลท่ีรับผิดชอบงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับ
ควรคดัสรรมาจากผู้ทรงคณุวฒุิและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวดัและประเมินทางการศึกษา 

8. ผลการประเมินจะต้องใช้เป็นสารสนเทศส าหรับติดตาม ก ากับสนับสนุนและ
พฒันาการเรียนรู้ พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาคณุภาพการศึกษา 

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2544, 76) ได้เสนอหลักการวัดและประเมินผล           
การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 
เพื่อเป็นหลักและแนวทางให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้ เกี่ยวข้องมีกรอบความคิดในการด าเนินการ
ปฏิบติัการวดัและประเมินนกัเรียน สรุปได้ดงันี ้

หลักการท่ี 1 การประเมินการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ต้องมีความคิดท่ี
ชัดเจนและส่ือสารเข้าใจ การวัดและประเมินเด็กต้องเข้าใจว่า ตัวเลขหรือค าปริมาณไม่ใช่เพียง
วิธีการวิธีเดียวในการบอกความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน แต่ยังสามารถใช้
ภาพ       การแสดงตวัอย่างและวิธีการอื่นๆ ในการส่ือความหมาย 

1) ต้องมีความคิดท่ีชดัเจนและส่ือสารเข้าใจ 
2) ต้องเป็นการประเมินในระดบัชัน้เรียน 
3) ผู้ใช้ผลการประเมินท่ีส าคญัท่ีสดุคือนกัเรียน 
4) จดุหมายการเรียนรู้ท่ีชดัเจนและเหมาะสมเป็นส่ิงส าคญัในการประเมิน 
5) การประเมินเป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหน่ึง 
6) ต้องเข้าใจความรู้สึกส่วนบุคคล 
7) การประเมินต้องมีคณุภาพ 
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หลกัการท่ี 2 การประเมินการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ต้องเป็นการประเมินใน
ระดับชัน้เรียน ครูผู้สอนใช้การประเมินเพื่อให้ทราบว่าผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างและมีความรู้สึก
อย่างไรต่อการเรียนรู้นัน้ ดงันัน้การประเมินท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนตัง้แต่เร่ิมต้นปี
จนถึงสิน้ปีการศึกษาเป็นการประเมินท่ีเกือบต่อเน่ืองติดต่อกันในระดับชัน้เรียน ครูผู้สอนต้องท า
การตัดสินใจว่าจะด าเนินกิจกรรมอย่างไรกับผู้ เรียนโดยทัว่ไปในอัตราเฉล่ียหน่ึงในทกุสองสามนาที 
ด้วยการตัง้ค าถาม ตีความหมายค าตอบ เฝ้าดูการแสดงการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน      
การตรวจการบ้านท่ีมอบหมายและใช้การทดสอบและสอบย่อยๆ 

หลักการท่ี 3 การประเมินการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ผู้ ใช้ผลการประเมินท่ี
ส าคัญท่ีสุดคือผู้ เรียน สารสนเทศของการประเมินในชัน้เรียนเป็นเหมือนแรงกระตุ้ นท่ีจ าเป็น 
ก่อให้เกิดพลงัส าคญัในระบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพราะถ้าผู้ เรียนได้พบหลกัฐานแสดงว่าตนเองมี
ความส าเร็จแล้ว ผู้ เรียนจะสร้างความหวังในการส าเร็จและคาดหวังความส าเร็จท่ีสูงขึน้ต่อไป 
ครูผู้ สอนจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันความล้มเหลวต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้     
เราต้องค้นหาวิธีการท่ีต่างไปเพื่อท าให้ผู้ เรียนมีความหวงัต่อความส าเร็จในอนาคตและต้องใช้การ
ประเมินในชัน้เรียนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเปิดเผยความส าเร็จต่อผู้ เรียน 

หลักการท่ี 4 การประเมินการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ต้องมีจุดหมาย        
การเรียนรู้ท่ีชัดเจนและเหมาะสม ต้องนิยามจุดหมายการเรียนรู้ท่ีต้องการประเมินให้ชัดเจนและ
เหมาะสมเพื่อให้ประเมินในส่ิงท่ีเราสามารถตอบค าถามได้ชดัเจนและมัน่ใจเท่านัน้ 

หลักการท่ี 5 การประเมินการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ถือว่าการประเมินเป็น
กระบวนการเรียนการสอนอย่างหน่ึง โดยให้กระบวนการประเมินหลากหลายเป็นเคร่ืองมือของ   
การสอนท่ีมีคุณภาพได้ วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าได้คือ การให้ผู้ เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ ร่วม
ประเมินคนหน่ึง โดยการน าผู้ เรียนเข้ามาเกี่ยวข้องในระดบัต่างๆ ได้ดงันี ้

1) เข้ามารับการทดสอบและรับเกรด 
2) เชิญมาให้ข้อคิดเห็นต่อครูในการปรับปรุงแบบทดสอบ 
3) แนะน าชิน้งานส าหรับการประเมินเท่าท่ีจะท าได้ 
4) พฒันาแบบประเมินจริง 
5) ช่วยครูสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
6) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการปฏิบติัของตนเอง 
7) มีความเข้าใจในวิธีการประเมินและกระบวนการตัดสินผลว่ามีผลกระทบ

ต่อความส าเร็จทางวิชาการอย่างไร 
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8) สามารถเห็นชดัว่าการประเมินตนเองมีความเกี่ยวข้องกบัการประเมินของ
ครูและความส าเร็จทางวิชาการของตนเอง 

ดังนัน้ผู้ เรียนในฐานะผู้ ร่วมประเมินต้องมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์งานท่ีมี
คุณภาพจนสามารถบอกส่วนประกอบท่ีส าคัญหรือเห็นคุณค่าของจุดหมายการเรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้
ปฏิบัติท่ีดีขึน้ เมื่อผู้ เรียนได้เรียนรู้การใช้มาตรฐานเหล่านัน้ทัง้หมดจนสามารถประเมินผลงานของ
ตนเองและคนอื่นๆ ได้ด้วยความมัน่ใจ แล้วจึงสามารถให้เป็นผู้ ร่วมประเมินได้ 

หลักการท่ี 6 การประเมินการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญต้องมีความเข้าใจส่วน
บุคคล ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 2 ข้อคือ 1. การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัชีวิตจริงในชัน้เรียน 
เน่ืองจากนักเรียนเป็นคนและครูผู้ สอนก็เป็นคน ย่อมมีความรู้สึกรักและเกลียดเกิดขึน้เสมอ           
การประเมินด้วยดุลพินิจดังกล่าวจะเป็นท่ียอมรับได้อย่างแท้จริง เมื่ อเราสามารถควบคุมแหล่ง
ความล าเอียงส่วนตัวได้ 2. การประเมินเป็นกิจกรรมระหว่างบุคคลท่ีสลับซับซ้อนมาก ซึ่งเป็นจริง
ควบคู่ไปกบัส่ิงท่ีเกิดขึน้มาก่อนและผลท่ีตามมาของแต่ละคน การประเมินในชัน้เรียนไม่มีทางเป็น
กลางจริงๆ ได้เลย การท าให้การประเมินมีคุณภาพสูงสุดนัน้ ท าให้การส่ือสารผลการประเมินท่ีมี
ความไวต่อความรู้สึกและเป็นข้อมูลส่วนตัวและคาดผลล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมความช่วยเหลือท่ี
เฉพาะเจาะจงแก่ผู้ เรียนทกุระดบัเมื่อสมัฤทธ์ิผลทางการเรียนต ่าลง 

หลักการท่ี 7 การประเมินการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญต้องมีคุณภาพสูง 
วิธีการประเมินท่ีมีคุณภาพสูงมี เกณฑ์มาตรฐานดังนี  ้จุดมุ่งหมายของการประเมินชัดเจน 
จดุมุ่งหมาย  การเรียนชัดเจนและเหมาะสม วิธีการประเมินเหมาะสม สุ่มตัวอย่างการปฏิบัติได้ดี 
การประเมินต้องแม่นย าปลอดจากความล าเอียงและส่ิงบิดเบือน 

จากหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการวัดและประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับการวัดและประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญถือเป็นหลักการ
และแนวทางน าไปปฏิบติัท่ีครอบคลุมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งต้องมีความคิดท่ีชดัเจนและ
ส่ือสารเข้าใจเพื่อให้ทราบว่าผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างและมีความรู้สึกอย่างไรต่อการเรียนรู้นัน้ 
สารสนเทศของการประเมินในชัน้เรียนเป็นเหมือนแรงกระตุ้นท่ีจ าเป็น ต้องมีจดุมุ่งหมายการเรียนรู้
ท่ีชัดเจนและเหมาะสม ใช้กระบวนการประเมินท่ีหลากหลาย มีความเข้าใจส่วนบุคคล และต้องมี
คณุภาพสงู 

จากการศึกษาการวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้วิจยัใช้การวัด
และประเมินผลการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ดงันีคื้อแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี ้ มีการท าพฤติกรรมนัน้เป็น
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ประจ า  มีการท าพฤติกรรมนัน้บ่อยครัง้  มีการท าพฤติกรรมนัน้เป็นบางครัง้  มีการท าพฤติกรรมนัน้
น้อยครัง้และไม่เคยท าพฤติกรรมนัน้เลย 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พบว่าได้มีผู้

ศึกษาไว้หลายท่าน ดงันี ้
นิฤมล  สุวรรณศรี (2556, 159) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบ 4M เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M พบว่า สามารถน าไปส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
ส าหรับเด็กปฐมวยัได้ตามความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญโดยค่าดชันีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
และมากท่ีสดุ ค่าเฉล่ียตัง้แต่ 4.00 – 4.80  2) การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4M 
พบว่า เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ด้านการขยายผลการใช้รูปแบบ 4M ไปใช้ในสภาพจริง
พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียตัง้แต่ 4.00 – 4.67 สามารถน าไปใช้
เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงเหตผุลในเชิงปฏิบติักบัเด็กปฐมวยัได้  

สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557, 244) ได้ศึกษาเร่ือง
ผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ SSAPA ท่ีมีต่อการก ากับตนเองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการสร้างรูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบ SSAPA เพื่อพฒันาการก ากบัตนเองของเด็ก
ปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด            
ด้วยค่าเฉล่ีย 4.20–4.80 โดยผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์          
การจดัการเรียนรู้แบบ SSAPA เพื่อพฒันาการก ากบัตนเองของเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.60–5.00 และผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ตาม        
ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.40–5.00     
2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ SSAPA เพื่อพฒันาการก ากบัตนเอง
ของเด็กปฐมวัย ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการก ากับตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง 
และหลังการทดลอง พบว่าเด็กปฐมวัยมีระดับพฤติกรรมการก ากับตนเองสูงขึน้ทุกด้านหลัง        
การทดลองโดยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการทดลองใช้รูปแบบ SSAPA 
เพื่อพัฒนาการก ากับตนเองเด็กของปฐมวัยมีค่าเฉล่ียของระดับพฤติกรรมการก ากับตนเองสูงขึน้
ทกุด้านอย่างต่อเน่ือง และผลการด าเนินการขยายผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ SSAPA 
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เพื่อพัฒนาการก ากับตนเองของเด็กปฐมวัยผลการประเมินความเหมาะสมโดยครูปฐมวัย               
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุด้วยค่าเฉล่ีย 4.75–5.00  

 อนงค์นาถ  ยิม้ช้าง (มกราคม – เมษายน 2557, 23) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนา
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย
พบว่า 1) แนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมี
หลักการในการจัดประสบการณ์เน้นให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นไปตาม
พฒันาการโดยสอดแทรกในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี/
การเล่นตามมุม และเกมการศึกษา จัดการสอนแผนละ 40 นาที จ านวน 32 แผน 2) แนวทาง       
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความ เป็นไปได้
ในการน าไปใช้ทกุรายข้อในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ 

วิจิตตรา จันทร์ศิ ริ (2559, 133) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์คณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้สร้างความสนใจ 
2) ขัน้ วางแผน  3) ขัน้ปฏิบติักิจกรรม 4) ขัน้ทบทวน 5) ขัน้น าเสนอ 6) ขัน้ประเมินผลการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมมากทุกด้าน โดยทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมระหว่าง 3.75 -4.25 เด็ก
ปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีทักษะพื น้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เจตคติของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อยู่ในระดบัดี 

วสุกฤต  สุวรรณเทน (กันยายน - ธันวาคม 2560, 18) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า             
1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาปฐมวัยท่ีพัฒนาขึน้ 
ประกอบด้วยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร สมรรถนะขององค์การ บรรยากาศของโรงเรียน
และการบริหารจัดการเรียนรู้ ส าหรับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย คุณภาพ
ผู้ เรียน ประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน และความพึงพอใจในการท างาน  2) รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้มีความสอดคล้อง
กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ (X2 = 65.84 P-value = 1 df = 127 RMSEA = 0.00 AGFI = 0.98 LSR = 1.94) 
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การบริหารจัดการเรียนรู้มีอิทธิพลรวมท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้บริหาร บรรยากาศของโรงเรียนและสมรรถนะของ
องค์การ ตามล าดับ 3) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหาร สมรรถนะขององค์กร บรรยากาศของโรงเรียน และการบริหารจัดการเรียนรู้ สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์คณุภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัได้ร้อยละ 57 

 ปิยะนันท์  หิรัณย์ชโลทร (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, 48) ได้ศึกษาเร่ือง        
การพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กอาย ุ
3-4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กอายุ 3-4 ปี และ 2) ศึกษาผลท่ีเกิดขึน้จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กอายุ 3 -4 ปี ด าเนิน    
การวิจยัโดยใช้วิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายคือ ครู ผู้บริหาร และเด็กปฐมวัย 
จาก 12 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวนัออกและภาคตะวันตก เคร่ืองมือ
วิจยัท่ีใช้คือ  แบบประเมินเชิงปฏิบติัการเพื่อประเมินทกัษะการคิดของเด็กปฐมวยัระดบัอาย ุ3-4 ปี 
แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็น
ของครูและผู้ บริหารท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดย        
การวิเคราะห์เนือ้หาและสถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และทักษะการคิดของเด็ก
อาย ุ3-4 ปี   มีคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มี
ความส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวยัเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการรวมประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู่
และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะได้รับ อีกทัง้เป็นการยอมรับในวฒันธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนา
เด็กให้รู้สึกเป็นสุขกับปัจจุบันขณะเพื่อเตรียมเด็กส าหรับอนาคตข้างหน้าให้มีภูมิคุ้ มกันทาง         
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเร่ิมจากการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ   
การเรียนรู้ของเด็ก มีความสะอาด ปลอดภยั อากาศสดชื่น ผ่อนคลาย มีโอกาสออกก าลงักายและ
พกัผ่อน มีส่ือวสัดุอปุกรณ์ มีของเล่นท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวยัเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยัได้
เลือกเล่น เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลก รวมทัง้พฒันาการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม นอกจากนีย้ัง
เป็นการให้การศึกษาอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยัอย่างถกูต้องเหมาะสมอนัจะส่งผลดีต่อชาติบ้านเมือง
ในอนาคต เพราะเป็นการวางรากฐานต่อการพฒันาและการศึกษาระดบัอื่นให้มีคณุภาพต่อไป  
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3. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
3.1 ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 

คอฟแมน (Kaufman, 2010, 4) กล่าวว่าความสามารถในการคิดเชิงบริหารตาม
การท างานของสมองส่วน Prefrontal Cortex เป็น 2 ส่วน คือ 1) การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด 
ประกอบด้วย ทักษะการก าหนดเป้าหมาย การวางแผน/การก าหนดกลยุทธ์ การจัดเรียงล าดับ      
การจัดระบบอุปกรณ์ การจัดการเวลา การริเร่ิมงาน การคิดบริหารจัดการตน/การมีสมาธิมุ่งสู่
เป้าหมาย ความอดทนต่องาน ความจ าขณะท างาน และการปรับเปล่ียนวิธี และ 2) สังคม/การก ากับ
อารมณ์ ประกอบด้วย ทกัษะการยบัยัง้การตอบสนอง การควบคมุอารมณ์ และการปรับตวั 

ดอว์สัน และกวัร์เอ (Dawson & Guare, 2010, 1-2) ได้ให้ความหมายของทกัษะ
การคิดเชิงบริหาร (Executive Skills) ว่าเป็นทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงานโดยใช้
ความคิดตัง้แต่ต้นจนจบ และทกัษะการคิดบริหารจัดการตนแบ่งเป็น 2 มิติ คือ 1) ทักษะการคิดท่ี
แม่นย าเพื่อก าหนดเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมายหรือพัฒนาการแก้ปัญหา ประกอบด้วย
ทกัษะการวางแผน การจดัระบบ การจดัการเวลา ความจ าขณะท างาน และการคิดเกี่ยวกับการรู้
คิด ซึ่งเป็นทกัษะท่ีช่วยแสดงให้เห็นเป้าหมาย แยกส่วนของเป้าหมาย และการหาแหล่งทรัพยากรท่ี
จ าเป็นเพื่อช่วยให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้ และ 2) ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายได้ ประกอบด้วยทักษะการยับยัง้การตอบสนอง การควบคุมอารมณ์ การคงสมาธิ       
การริเร่ิมงาน ความยืดหยุ่น และการอดทนมุ่งมัน่สู่เป้าหมาย 

แมคคลอสกี ,้ เพอร์คิน้  และดิฟเนอร์ (McCloskey, Perkins, & Divner, 2009,  
1-5) เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนและนักจิตประสาทวิทยา ได้ให้ความหมายของความสามารถใน   
การคิดเชิงบริหารว่าเป็นความสามารถในการสั่งการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ           
การจดัระบบ การก าหนดกลยทุธ์ การก ากบัตนเอง การรับรู้กระบวนการมุ่งมัน่สู่เป้าหมาย อารมณ์ 
และการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการรวบรวมความสามารถคิดบริหารจดัการตนเกี่ยวกับการใช้เหตุผล 
ภาษา และการมองเห็น 

แอนเดอสัน (Anderson, 2002, 73)) การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions; 
EFs) หมายถึง การท างานของสมองระดับสงู ท่ีเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตกบัส่ิงท่ีเราก าลังท า
ในปัจจุบัน ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ความคิด การตัดสินใจ และการกระท า ส่งผลให้เราลงมือ
ท างาน และมุ่งมัน่ท าจนงานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (Goal Directed Behavior) 

ฐาปณีย์ แสงสว่าง  (2559, 26) กล่าวว่าความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
หมายถึง ความสามารถในการท างานของสมองส่วน Prefrontal Cortex ท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการก ากับควบคุมการคิดเกี่ยวกบัการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ของตนเองได้
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เป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงในสถานการณ์นัน้ๆ ได้ส าเร็จบรรลผุลตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล (2560, 26) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงบริหารไว้ว่า 
การคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions (EF) เป็นการท าหน้าท่ีระดับสูงของสมองท่ีช่วยให้
เราควบคุมอารมณ์ ความคิดและการกระท า จนเกิดพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal Directed 
Behaviors) 

ปนัดดา ธนเศรษฐกร (2560, 2) กล่าวถึงความหมายการคิดเชิงบริหารว่า 
กระบวนการท างานของสมองระดับสงูท่ีประมวลประสบการณ์ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบัน
มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน เร่ิมลงมือท า ตรวจสอบตนเองและแก้ไขปัญหา ตลอดจน
ควบคมุอารมณ์ บริหารเวลา จดัความส าคญั ก ากบัตนเองและมุ่งมั่นท า จนบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ใจไว้ 

สุภาวดี หาญเมธี (2558, 23) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงบริหารไว้ว่า 
Executive Functions (EF) คือชุดกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ท่ีช่วยให้เราคิด
เป็น มีเหตมุีผล ยับยัง้ชัง่ใจได้ ก ากบัอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ วางแผนท างานเป็น มุ่งใจจด
จ่อ ท าอะไรไม่วอกแวก จ าค าสัง่และจดัการกบังานหลายๆ อย่างให้ลลุ่วงเรียบร้อยได้ จดัล าดบังาน
เป็นขัน้เป็นตอน ยึดเป้าหมายแล้วท าไปเป็นขัน้ตอนจนส าเร็จ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2553 , 3) ให้ความหมายของ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารว่าเป็นกลุ่มของความสามารถในการใช้กระบวนการทาง
ความคิด (ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ การประมวลความคิดเข้ากบัความรู้ การวิเคราะห์และอื่นๆ) 
ท่ีจะควบคุมและก ากับความสามารถ และพฤติกรรมอื่นๆ ความสามารถท่ีจะริเร่ิมและหยุด
พฤติกรรม ควบคุม สั่งการและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเท่าท่ีจ าเป็นและวางแผนพฤติกรรมใน
อนาคตเมื่อต้องเผชิญกับงาน หรือสถานการณ์ท่ียากล าบาก และความสามารถระดับสูงท่ีมี
อิทธิพลมากกว่าความสามารถพืน้ฐานอื่นๆ (ความจ า หรือความสามารถในการสั่งการให้ส่วน
ต่างๆ ของร่างกายท างาน) 

ส านักงานราชบณัฑิตยสภา (2558, 200-203) ให้ความหมายของความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารว่าเป็นความสามารถทางการคิดกลุ่มหน่ึงท่ีเกิดจากการท าหน้าท่ีของสมอง
ส่วนหน้าท าให้บุคคลสามารถวางแผน จัดระบบ ตัดสินใจ มีสมาธิ ควบคุมพฤติกรรม แก้ปัญหา
และประเมินการตัดสินใจของตนเองได้ ความสามารถในการคิดเชิงบริหารเป็นความสามารถ
ระดับสูงท่ีจะคอยควบคุมและก ากับความสามารถพืน้ฐานและพฤติกรรมอื่นๆ ความสามารถคิด
บริหารจัดการตนจ าเป็นต่อพฤติกรรมมุ่งเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถท่ีจะเร่ิมต้น
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และหยุดการกระท า 2) การก ากับควบคมุและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเมื่อต้องการ 3) การวางแผน
พฤติกรรมในอนาคตเมื่อเผชิญกบังานหรือสถานการณ์ใหม่ๆ และ 4) การคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้
และปรับให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง 

พัชรี ผลโยธิน (2561, 9) ให้ความหมายของการคิดเชิงบริหารว่า การคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยั หมายถึง การท่ีเด็กวยั 3-6 ปี ใช้การท างานของสมองส่วนหน้าจัดการกับ
อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเพื่อบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ 

สรุปได้ว่าความสามารถในการคิดเชิงบริหาร หมายถึง การท่ีเด็กปฐมวยัจดัการตนเองโดย
ผ่านกระบวนการคิด วางแผน จัดระบบ ตัดสินใจ มีสมาธิ ควบคุมพฤติกรรม แก้ปัญหาและ
ประเมินการตดัสินใจของตนเอง 

3.2 สมองกับความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
สมองเด็กเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะ 2-3 ปีแรกซึ่งเป็นการเติบโตอย่างมีความหมาย 

สมองเด็กแรกเกิดหนักประมาณ 350 กรัมแต่มีจ านวนเซลล์ประสาทใกล้เคียงกับในสมองของ
ผู้ ใหญ่ แต่สมองผู้ ใหญ่มีขนาดโตกว่าคือมีน า้หนัก 1,130 กรัม (หนักกว่าสมองของเด็กทารกถึง   
3.5 เท่า) การท่ีสมองมีขนาดใหญ่ขึน้โดยจ านวนเซลล์ประสาทไม่ได้เพิ่มขึน้มานีเ้ป็นผลลัพธ์จาก
การแตกแขนงของกิ่งประสาท(dendrites) และการเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท 
(Synapses) ซึ่งจะเกิดมากท่ีสดุในเด็กวยั 1-6 ปีและค่อยๆ น้อยลงในวยัรุ่นจนมีจ านวน Synapses 
เท่ากับผู้ ใหญ่เมื่ออายุ 20 ปีขึน้ไป นอกจากนัน้เมื่อมีการใช้งานวงจรประสาทบ่อยขึน้ก็จะท าให้มี
การสร้างเยื่อมัยอีลิน (Myelination) มาหุ้มเส้นใยประสาทให้หนามากขึน้ด้วยท าให้เซลล์ประสาท
ส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็วขึน้ถึง 40-100 เท่า การส่ือสารระหว่างเซลล์ประสาทมีประสิทธิภาพมากขึน้  
จนเกิดเป็นเครือข่ายวงจรประสาทท่ีท าให้เราคิดซับซ้อนมากยิ่งขึน้ การเพิ่ม Synapse ของเซลล์
ประสาทในช่วงในระยะ 1-6 ปีแรกเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาส (Golden Period) ในการพัฒนา
สมอง หมายถึง   ถ้ามีการฝึกฝนการปฏิบัติ ฝึกคิด หรือฝึกทกัษะใดๆ ท่ีจะเป็นฐานของการพัฒนา 
EF เช่น การสอนภาษา ดนตรี ฝึกรอคอย รู้จักยับยัง้ คิดยืดหยุ่น ฯลฯ การรับรู้เหล่านีส่้งผลถึง      
การเพิ่มจ านวน synapse ในสมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal Cortex) อย่างเฟ่ืองฟู ซึ่งถ้าคนเลีย้งรู้
วิธีการเลีย้งดูเด็กเร่ืองดีๆ ก็จะอยู่กับ Synapse ท่ีเกิดขึน้และจะได้รับการขัดเกลาให้ดีขึน้จาก      
การท างานของ Prefrontal Cortical Area ของสมอง แต่ถ้าไม่ฝึกหรือฝึกไม่ต่อเน่ืองไม่สม ่าเสมอ 
Synapse เหล่านัน้ก็จะถูกก าจัดไป จุด Synapse ท่ีมากมายนีจ้ะเห็นเป็นความหนาของ Gray 
Mater ในก้อนสมอง (หนาสูงสุดในวัย 1-6 ปี) ก็จะค่อยๆ บางลงในวัยรุ่น แต่เป็นการบางท่ีมา
พร้อมการเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว การควบคมุอารมณ์และการยับยัง้ตัวเอง ก็มีประสิทธิภาพสูงสุด
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เมื่อเข้าสู่วัย 20-25 ปีขึน้ไป ความหมายท่ีส าคัญคือการให้ความส าคัญกับการเลีย้งดูอย่างมี
ความหมายในระยะวัยทองของชีวิต (Golden Period) เด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาส าคัญอย่าง
ยิ่งยวดท่ีส่ิงแวดล้อมและการเลีย้งดูเด็กวัยนีเ้ป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิด Synapse และการ
แตกแขนงของเส้นประสาทในสมองส่วน Prefrontal Cortex ท่ีเร่ิมมีการพฒันาตัง้แต่วยัเด็กเล็กและ
จะเจริญเต็มท่ีเมื่อหลังวัยรุ่น การมีพืน้ฐานการท างานของสมองส่วนหน้าสุดท่ีดีในวัยเด็กจะ
สนบัสนนุกลไกระดบัเซลล์ท่ีส าคญัให้เด็กเกิดการรู้จกัหยดุยัง้คิด ไตร่ตรองท่ีมีการค่อยๆ ใส่ไปอย่าง
เหมาะสมกบัวยัจากง่ายๆ แล้วซบัซ้อนมากขึน้และต่อเน่ือง  

กล่าวโดยสรุป วยั 2-6 ปี เป็นระยะวัยทองของชีวิต Golden Period ต้องมีการเรียนรู้
ป้อนเข้าไปอย่างเหมาะสม ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างวงจรประสาทท่ีซบัซ้อนยิ่งขึน้ สามารถคิด
อย่างเป็นเหตผุลแบบผู้ใหญ่ การขาดการอบรมเลีย้งดหูรือขาดประสบการณ์การเรียนรู้จะท าให้เด็ก
ขาดโอกาสในการฝึกคิด การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการคิดเชิงบริหาร จึงจ าเป็นต้องค้นหาวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เด็กได้พฒันาการคิดและการก ากบัตนเองไปสู่ความส าเร็จได้  

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารพัฒนาตลอดช่วงชีวิตมนุษย์คือเร่ิมพัฒนาในช่วง
ปฐมวัยและจะพัฒนาดีขึน้เร่ือยๆ จนถึงวัยรุ่น วัยเด็กเป็นวัยท่ีการคิดเชิงบริหารพัฒนาอย่างมาก 
(รูปภาพ 15) โดยเฉพาะทักษะด้านความจ าขณะท างานจะพัฒนาเร็วท่ีสุดคือจะเร่ิมพัฒนาตัง้แต่
ช่วงปลายขวบปีแรกและจะพัฒนาดีขึน้เร่ือยๆ เมื่อเด็กโตขึน้ ส่วนทักษะด้านการยับยัง้พฤติกรรม      
การควบคุมอารมณ์ จะพัฒนาช้ากว่าคือจะพัฒนาในช่วงวัย 4 - 9 ปีเด็กจะเร่ิมคิดยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนความคิดได้ดีขึน้และยังพัฒนาต่อไปอีกเร่ือยๆ จนถึงวัยรุ่น (Zelazo et al., 2003, 123-
124) และ (Zelazo, Craik, & Booth, 2004, 203-205) การคิดเชิงบริหารจะพัฒนาเต็มท่ีเมื่อเข้าสู่
วยัผู้ใหญ่จากนัน้เมื่อเข้าสู่วัยชราการคิดเชิงบริหารก็จะเร่ิมเส่ือมลงตามวัย (Best & Miller, 2010, 
November-December, 1655)  พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
พัฒนาการของสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่าสมองส่วนอื่นๆ 
(Zelazo (Zelazo, 2006, 97) และ (Diamond, 2013, 168) 
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ภาพประกอบ 15 กราฟแสดงพฒันาการด้าน EF ในแต่ละช่วงวยั โดย EF จะพฒันาอย่างมากใน
เด็กปฐมวยั (2 - 6 ปี) จากนัน้จะเพิ่มขึน้อยา่งช้าๆ จนเท่ากบัผู้ใหญ่ ทกัษะด้าน EF จะพฒันาเต็มท่ี

เมื่ออาย ุ20 - 25 ปี 

ท่ีมา  http://developingchild.harvard.edu/key_concepts/executive_function/ 

ในเด็กเล็กนัน้สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex)  PFC ซึ่งควบคมุการคิดเชิงบริหาร 
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ จึงท าให้สมองส่วนท่ีตอบสนองด้านอารมณ์
ความรู้สึกซึ่งพัฒนาเร็วกว่าท างานโดยขาดการยับยัง้ หากสังเกตพฤติกรรมของเด็กเล็กจะพบว่า
เด็กเล็กมักตอบสนองแบบอัตโนมัติต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้น ไม่ทันยัง้คิด ไม่ค่อยไตร่ตรอง หุนหัน     
พลนัแล่น คิดแบบเป็นรูปธรรม ทัง้นีเ้น่ืองจากสมองส่วนหน้าท่ีควบคมุการคิดเชิงบริหารยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ แต่เมื่อเด็กโตขึน้สมองส่วนหน้ามีการพัฒนาด้านโครงสร้างและการท าหน้าท่ีดีขึน้ในแต่
ละช่วงวยัจะช่วยให้การคิดเชิงบริหารของเด็กพฒันาดีขึน้ตามไปด้วย เด็กจะเร่ิมคิดแบบนามธรรม
ได้ดีขึน้ เช่น รู้จกัคาดการณ์ผลของการกระท าได้ สามารถวางแผนการท างานและท าตามแผนท่ีวาง
ไว้จนส าเร็จ รู้จักท่ีจะน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการท างานของตนให้ดีขึน้ การเปล่ียนแปลงวิธี
คิดนีจ้ะท าให้เด็กมีความรอบคอบและไตร่ตรองมากขึน้ สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีซบัซ้อนยากขึน้
เร่ือยๆ ได้และท าส่ิงต่างๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมายในท่ีสุด (Best & Miller, 2010, November-
December, 1647) 

http://developingchild.harvard.edu/key_concepts/executive_function/
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อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของ EF ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม
กลับมีความซับซ้อนกว่าการพัฒนาด้าน Metacognition มาก และไม่ได้ดีขึน้ตามวัยท่ีเพิ่มขึน้
โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นจึงยังใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจและยังควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ไม่ ดีนัก เน่ืองจากในเด็กวัยรุ่น สมองส่วน Prefrontal Cortex ซึ่งท าหน้าท่ี         
ด้านการคิดเชิงบริหารยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ท าให้สมองส่วนท่ีเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกหรือส่วนท่ี
อยู่ใต้เปลือกสมอง (Subcortical) ถูกกระตุ้นได้ง่ายซึ่งเป็นผลจากขาดการยับยัง้จากสมองส่วน
หน้าท่ียังพัฒนาไม่เต็มท่ีนั่นเอง งานวิจัยยังพบอีกว่าสมองส่วนควบคุมอารมณ์นัน้อยู่ภายใต้
อิทธิพลของฮอร์โมนเพศท่ีมีปริมาณมากขึน้ในช่วงวัยรุ่น ท าให้สมองส่วนใต้เปลือกสมองซึ่ง
ตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึกนัน้มีความไวต่อส่ิงเร้ามากขึน้ ถูกกระตุ้ นได้ง่าย ในขณะท่ี        
การพัฒนาของเปลือกสมองส่วนหน้าซึ่งท าหน้าท่ียับยัง้ควบคุมอารมณ์จะพัฒนาช้ากว่า ซึ่งเมื่อ
รวมกับการท างานลดน้อยลงของสารส่ือประสาท Dopamine ในเปลือกสมองท่ีเกิดในช่วงวัยรุ่น   
ท าให้เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมชอบแสวงหาความพึงพอใจจากภายนอก ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกท่ี
เปล่ียนไปนีส่้งผลต่อการคิด การตัดสินใจของเด็ก ดังนัน้ถึงแม้ในภาวะปกติ เด็กวัยรุ่นจะมีระดับ
การคิดเชิงบริหารดีเท่าๆ กับผู้ ใหญ่  แต่หากเด็กอยู่ในภาวะคับขัน ภาวะเส่ียง มี ส่ิงเร้าต่างๆ            
มากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ก็จะส่งผลไปยับยัง้การคิดและการตดัสินใจด้วยทกัษะ EF ของ
เด็กได้ ท าให้เกิดการตดัสินใจผิดพลาด ตดัสินใจเส่ียง และเกิดปัญหาสงัคมต่างๆ ตามมาในภายหลงั  

การพัฒนาการคิดเชิงบริหารนอกจากจะเกี่ยวกับการพัฒนาของสมองส่วนหน้าสุด
แล้วยังขึน้กับปัจจัยพืน้ฐานท่ีแตกต่างกันของเด็กแต่ละคนเช่น เด็กมีการพัฒนาการล่าช้าหรือไม่ 
เด็กอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเส่ียงหรือไม่ เด็กมีความไวต่อส่ิงเร้าทางสังคมท่ีมากระทบตัวเด็ก
มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น นอกจากความแตกต่างเฉพาะตัวของเด็กแล้ว ส่ิงแวดล้อมในครอบครัว
และการเลีย้งดูของพ่อแม่ก็มีความส าคัญยิ่งยวดเช่นกันซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการคิด  
เชิงบริหารของเด็ก มีรายงานว่าหากเด็กมีความเครียด เศร้า เหงา นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ 
หรือมีสขุภาพร่างกายไม่แข็งแรง ก็จะส่งผลต่อการพฒันา EF และจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
เด็ก (Diamond, 2013, 170) 

พฒันาการของสมองด้านความสามารถในการคิดเชิงบริหาร จึงมีสมองส่วนหน้าสุด
เป็นส่วนของการท าหน้าท่ีและมีพฒันาการของสมองส่วนหน้าสดุ ดงันี ้

3.2.1  สมองส่วนหน้าสดุ (Prefrontal Cortex) 
Prefrontal Cortex (PFC) เป็นสมองส่วนท่ีมีวิวัฒนาการล่าสุด ท าหน้าท่ี

ควบคุมความคิด อารมณ์และการแสดงออกทางสังคมท่ีเหมาะสม ช่วยให้เราคิดเป็น ท าเป็น 
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แก้ปัญหาเป็น PFC เป็นสมองส่วนท่ีใช้เวลาในการพฒันายาวนานกว่าเปลือกสมองส่วนอื่นๆ เช่น 
เปลือกสมองส่วนการมองเห็นจะพฒันาเต็มท่ีเมื่อเด็กอายุ 3 - 6 เดือน ในขณะท่ีเปลือกสมองส่วนท่ี
เกี่ยวกับภาษาจะพัฒนาอย่างมากช่วง 1 - 2 ขวบจนถึง 5 ขวบ ในขณะท่ีสมองส่วนหน้าสดุแม้จะ
เร่ิมพัฒนาตัง้แต่ขวบปีแรกแต่กว่าจะพัฒนาเต็มท่ีก็ย่างเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ คืออายุ 20 - 25 ปี 
นอกจากนัน้เซลล์ประสาทในสมองบริเวณนีย้ังมีแขนงประสาทท่ีซับซ้อนกว่าบริเวณอื่น เมื่อ
เปรียบเทียบสมองส่วนหน้าสุดระหว่างมนุษย์กับลิงพบว่าแม้จะมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ในมนุษย์
สมองบริเวณนีก้ลับมีจ านวนเซลล์ประสาทท่ีใหญ่กว่าและมีจ านวนมากกว่าหลายเท่า วงจร
ประสาทก็มีความซับซ้อนกว่าในลิงมาก ความแตกต่างนีเ้องท่ีส่งผลให้มนุษย์มีทักษะการคิด         
เชิงบริหารแตกต่างจากสตัว์ทัว่ไป  

สมองส่วน Prefrontal Cortex อยู่ทางหน้าสุดของ Frontal Lobe มีหน้าท่ี
หลักในการก ากับตนเองให้เกิดพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal Directed Behaviors) ท่ีเรียกว่า
ทกัษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions หรือ EF) (Tamnes et al., 2010, 293) สมอง
ส่วน PFC มีบริเวณครอบคลุม Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC) (BA 9, 10 และ 46), 
Broca’s Area (BA 44, 45) และ Orbitofrontal Cortex (BA 47, 10, 11, 13) (ภาพประกอบ 16) 
สมองบริเวณเหล่านีร้ับข้อมูลจากเปลือกสมองท่ีอยู่ทางด้านหลังเพื่อติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ 
วางแผนและจัดการงานท่ีท าให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ควบคมุให้มีสมาธิจดจ่อกับงานท่ีท า
ต่อเน่ืองจนเสร็จ คิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีหลากหลาย โดยสมองส่วน DLPFC จะรับข้อมูลจาก
เปลือกสมองทางด้านหลัง เช่น Occipital, Temporal และ Parietal Lobe จากนัน้น าข้อมูลเหล่านี ้
มาประมวลเพื่อคิด การตดัสินใจ ในขณะท่ีสมองส่วน Orbitofrontal Cortex และ Medial PFC จะ
รับข้อมลูจากสมองส่วนท่ีเกี่ยวกบัอารมณ์ความรู้สึก (Limbic System) ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์
และตอบสนองอย่างเหมาะสมจากการศึกษาการท างานของสมองด้วยภาพถ่าย fMRI รวมทัง้การ
วัดคล่ืนไฟฟ้าสมองในขณะท่ีท ากิจกรรมท่ีต้องใช้ทักษะด้าน EF พบว่าสมองส่วนหน้าท างาน
ประสานกับเซลล์ประสาทท่ีอยู่ในเปลือกสมองทางด้านหลัง (เช่น Temporal Cortex, Parietal 
Cortex และ Occipital Cortex) รวมทัง้เซลล์ประสาทส่วนท่ีอยู่ใต้เปลือกสมอง (Sub-Cortical 
Areas) โดยผ่านวงจรประสาททัง้แบบกระตุ้นและแบบยับยัง้ ท าให้เกิดความจ าขณะท างาน มี
สมาธิตัง้ใจจดจ่อกับงาน ไม่วอกแวกตามส่ิงท่ีมาล่อให้เสียสมาธิ (Teffer & Semendeferi, 2012, 
192) 
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ภาพประกอบ 16 รูปแสดงสมองส่วนหน้าสดุ (Prefrontal Cortex) 

3.2.2  พฒันาการของสมองส่วนหน้าสดุ 
จากการศึกษาพฒันาการสมองของมนุษย์ตัง้แต่วัยเด็กจนถึงวยัผู้ใหญ่พบว่า

เนือ้สมองส่วนสีขาว (White Matter) ซึ่งเป็นส่วนเส้นใยประสาทและเยื่อไขมันท่ีหุ้มเส้นประสาทจะ
มีความหนาเพิ่มขึน้ในช่วงวยัเด็กจนถึงวัยรุ่น (Gogtay et al., 2004, 18-20), (Geidd, 2004, 178-
183), และ (Sowell et al., 2004, 8227-8228) การแตกแขนงของปลายประสาทและการสร้างจุด
เชื่อมต่อสัญญาณประสาท (Synapses) ในสมองส่วน PFC จะเกิดมากท่ีสุดในเด็กวัย 3 - 6 ปี 
จากนัน้จะเกิดน้อยลงในวัยรุ่น จนมีจ านวน synapses เท่ากับผู้ ใหญ่เมื่ออายุ 20 - 25 ปี (ภาพประกอบ 
17) เปลือกสมองส่วนสีเทา (Gray Matter) ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเซลล์ประสาท แขนงประสาทและ
จุดเชื่อมต่อสัญญาณประสาทมีการพัฒนาแบบกราฟรูประฆังคว ่าคือมีความหนาเพิ่มขึน้จนถึง
จดุสงูสดุในวยัเด็ก จากนัน้จะค่อยๆ บางลงในช่วงวยัรุ่นจนกระทัง่บางเท่ากบัผู้ใหญ่ (ภาพประกอบ 
18) กระบวนการบางลงของเปลือกสมองส่วนสีเทาเมื่อวัยรุ่นย่างเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่นีเ้ป็นดัชนีชีว้ัดว่า
สมองบริเวณนัน้มีการเจริญเต็มท่ีและท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ (Sowell et al., 2004, 
8229) จากการศึกษาแบบติดตามระยะยาว ดูการเปล่ียนแปลงความหนาของ Gray Matter ตัง้แต่
อายุ 4 ขวบไปจนถึงวยัผู้ใหญ่ พบว่า Gray Matter จะหนาเพิ่มขึน้ในช่วง 4-12 ปี จากนัน้จะค่อยๆ      
บางลงโดยเร่ิมเกิดทางด้านหลังก่อน เช่น Occipital  Lobe, Temporal Lobe และ Parietal Lobe 
แล้วค่อยขยบัไปทางด้านหน้าโดยสมองส่วนหน้าสดุจะใช้เวลานานท่ีสดุ 
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ภาพประกอบ 17 แสดงจ านวน synapses ในสมองส่วนหน้าสดุ (เส้นสีน า้เงิน) จะสงูสดุในช่วง     
1 - 6 ปีแรก และค่อยๆ ลดลงในช่วงวยัรุ่นจนเท่ากบัผู้ใหญ่เมื่ออาย ุ20 ปี  

ท่ีมา : Charles  Nelson.  1967.  Synapse drawings based on Golgi stain preparations. 
Page 56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18   ภาพแสดงการบางลงของเปลือกสมองส่วนสีเทา (Gray Matter) ในสมองส่วน
หน้าสดุ (เปลี่ยนจากสีแดง/เหลือง เป็นสี น า้เงิน/ม่วง) โดยจะค่อยๆ บางลงจนเท่ากบัผู้ใหญ่เมื่อ

อาย ุ20 ปี  
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ท่ีมา : Gogtay et al. 2004. Dynamic mapping of human cortical development during 
childhood through early adulthood. page 8175. 

         Lenroot and Giedd.  2006.  Brain development in children and adolescents: 
insights from anatomical magnetic resonance imaging. Page 721. 

Dorsolateral PFC เป็นบริเวณท่ี Gray Matter บางลงช้าท่ีสุด คือจะเกิดในช่วงเวลาท่ี
เป็นรอยต่อระหว่างวัยรุ่นตอนปลายกับวัยผู้ ใหญ่ การบางลงของ Gray Matter ในสมองส่วนหน้าสุดมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านการคิด การตัดสินใจ และการใช้ภาษา (Sowell et al., 2004, 8230) 
นอกจากนัน้ในขณะท่ี Gray Matter ในสมองส่วนหน้าสุดบางลง White Matter ซึ่งเป็นท่ีรวมของเส้นใย
ประสาทกลับมีความหนาเพิ่มขึน้แสดงว่ามีเส้นใยประสาทมากขึน้รวมทัง้มีเยื่อไขมนัมัยอีลินมาหุ้มเส้น
ใยประสาทเพิ่มขึน้ด้วย สมองแต่ละบริเวณมีเยื่อไขมันมาหุ้มเส้นใยประสาทเกิดขึน้ไม่พร้อมกัน โดยเยื่อ
มัยอีลินจะเร่ิมหุ้ มเส้นประสาทในสมองส่วน Brainstem ก่อนในช่วงประมาณสัปดาห์ท่ี 29 ของการ
ตัง้ครรภ์ จากนัน้จะเร่ิมหุ้มเส้นประสาทในเปลือกสมองทางด้านหลงั เช่น  เมื่อเด็กมีอาย ุ1 ปี สมองส่วน 
Visual Cortex จะมีแขนงประสาทคล้ายกับในผู้ ใหญ่และมีเยื่อมัยอีลินมาหุ้มเส้นประสาทในบริเวณนี ้
เรียบร้อยแล้ว ในขณะท่ีสมองส่วนทางด้านหน้า เช่น Anteromedial PFC ซึ่งเกี่ยวกับความตัง้ใจจดจ่อ 
จะมี เยื่อมัยอีลินมาหุ้ มเส้นประสาทช้ากว่ามากคือจะเร่ิมเกิดในช่วง 20 - 30 ปี  โดยสมองส่วน 
Temporal Lobe จะเป็นบริเวณท่ีมีเยื่อไขมันมาหุ้มช้าท่ีสุด เยื่อไขมันหุ้มเส้นประสาทจะค่อยๆ เพิ่มขึน้
ตามวัยโดยความหนาของ White Matter จะเพิ่มขึน้ถึง 74% ตัง้แต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่น นอกจากนัน้
การศึกษาทางเดินของเส้นประสาทด้วยวิธี Diffusion Tensor MRI (DTI) พบว่าวงจรประสาทท่ีเชื่อม
ระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนอื่นๆ จะมีพัฒนาการล่าช้ากว่าบริเวณทั่วไปด้วย เช่น ทางเดิน
ประสาท Uncinate Fasciculus ซึ่ งเชื่ อมระหว่างสมองส่วน Orbitofrontal Cortex กับสมองส่วน 
Hippocampus และ Amygdale ท าหน้าท่ีในการควบคุมอารมณ์ จะพัฒนาเต็มท่ีในช่วงอาย ุ20 - 30 ปี 
วงจรประสาทดังกล่าวท าหน้าท่ี ควบคุมอารมณ์ ความพึงพอใจ ช่วยให้การคิด การตัดสินใจ และการ
ตอบสนองอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Teffer & Semendeferi, 2012, 200) 

กล่าวโดยสรุป เด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีสมองส่วนหน้ามีการพัฒนาอย่างมาก คือมี       
การสร้างแขนงประสาท สร้างจุดเชื่อมต่อสัญญาณประสาท และสร้างวงจรประสาทเชื่อมต่อกับ
สมองบริเวณอื่นๆ อย่างสลบัซบัซ้อน ซึ่งจะเกิดมากท่ีสดุในเด็กวยันี ้การพฒันาของสมองส่วน PFC 
มีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กวยันีใ้ห้ค่อยๆ ดีขึน้ตามวยั เช่น การคิด 
การตัดสินใจ ความจ าขณะท างาน การตัง้ใจจดจ่อ การยับยัง้ควบคุมตนเอง แต่เน่ืองจากสมอง
ส่วน PFC ใช้เวลายาวนานในการพฒันา ดงันัน้เด็กจึงยงัไม่สามารถคิดและยับยัง้ควบคมุตนเองได้
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ดีเท่าผู้ ใหญ่  (Bunge, Hazeltine, Scanlon, Rosen, & Gabrieli, 2002, 1568) และ (Durston, 
Thomas, Worden, Yang, & Casey, 2002, 452) การติดตามพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัจึงมีความส าคัญอย่างมาก เน่ืองจากหากพบว่ามีการพัฒนาการท่ีล่าช้าและสามารถ
หาแนวทางในการส่งเสริมได้ทนัท่วงทีก็จะช่วยให้เด็กมีพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้ได้ 

3.3 ความส าคัญของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
การคิดเชิงบริหาร หรือ EF มีความส าคัญต่อความส าเร็จทางการเรียนของเด็ก

เน่ืองจากเป็นตัวบ่งบอกถึงความพร้อมในการเรียนของเด็กได้มากกว่าระดับสติปัญญา ( IQ) 
นอกจากนัน้ยงัส่งผลต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่าน จนเป็นท่ี
ยอมรับกนัในวงกว้างว่าผู้ ท่ีมี EF ดีจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การท างาน ชีวิตคู่ท่ีดี ทัง้มีสขุภาพ
กายและสขุภาพจิตท่ีดีอีกด้วย EF จึงมีความส าคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นตวับ่งชีถ้ึงความส าเร็จ
ทั ง้ใน ด้านการเรียนและการท างานเมื่ อ เด็ก โต  (Thorell, Lindqvist, Bergman, Bohlin, & 
Klingberg, 2009, 111) การพัฒนาทักษะท่ีเป็นองค์ประกอบของ EF จะท าให้เด็กมีความคิด
รอบคอบและไตร่ตรองมากขึน้ ยบัยัง้อารมณ์ดีขึน้ มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ สามารถจดัการงาน
หลายอย่างในเวลาเดียวกนัสลบัไปมาได้ ช่วยให้ท าส่ิงต่าง  ๆได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ในท่ีสดุ  

ลกัษณะของเด็กท่ีมี EF ดีจะมีความจ าดี มีสมาธิ ตัง้ใจจดจ่อต่องานท่ีท าได้อย่างต่อเน่ือง
จนท างานส าเร็จ รู้จกัอดทนรอคอยท่ีจะท าหรือพดูในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่รบกวนผู้อื่นรู้จกัแก้ปัญหา
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ก าลัง รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น สามารถ
คาดการณ์ผลของการกระท าได้ รู้จักยับยัง้ควบคุมตนเองไม่ให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม      
มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีความคิดยืดหยุ่น ไม่ยึดติด สามารถเปล่ียนความคิดได้เมื่อเงื่อนไขและ
สถานการณ์เปล่ียนไป สามารถติดตามประเมินตนเองน าจุดบกพร่องมาปรับปรุงการท างานของ
ตนให้ดีขึน้ได้ สามารถท างานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบข้าง 
เข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น  

นอกจากนัน้ ความบกพร่องของ EF ยงัเกี่ยวข้องกบัปัญหาพฤติกรรมเฉพาะด้านเมื่อ
เด็กโตขึน้ เช่น พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ทะเลาะเบาะแว้ง ติดการพนัน ติดยาเสพติด เป็นต้น ความผิดปกติ
ของ EF ยงัเกี่ยวข้องกบัการเกิดโรคทางจิตเวชท่ีเร่ิมแสดงอาการในวยัเด็ก เช่น โรคซุกซนสมาธิสัน้ 
(ADHD) (Brocki, Eninger, Thorell, & Bohlin, 2010, 166)  โรค ค ว าม ป ระ พ ฤ ติ ผิ ด ป ก ติ 
(Conduct Disorder), โรค ค ว าม บ ก พ ร่อ งข อ งพั ฒ น าก า รแ บ บ รอ บ ด้ า น  (Pervasive 
Developmental Disorder or PDD), โรคออทิซึ่ม (Autism) (Hill, 2004, 29) และความผิดปกติ
ด้านการเรียนรู้ (Learning Disorder, LD) เป็นต้น (Powell & Voeller, 2004, 791-792) ท่ีส าคัญ
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มากกว่านัน้ก็คือแม้ในเด็กปกติก็พบว่าเด็กแต่ละคนมีระดับการคิดเชิงบริหารของสมองมากน้อย
แตกต่างกนั เด็กท่ีมีการคิดเชิงบริหารดีกว่าจะมีความพร้อมและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีกว่า และ
เมื่อเร่ิมเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ผู้ ท่ีมีการคิดเชิงบริหารดีกว่าจะมีเชาวน์ปัญญาดีกว่า เช่น การรับรู้ การคิด 
ความจ า การมีสมาธิตัง้ใจ  จดจ่อ รวมทัง้ทักษะทางสังคมดีกว่าด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ท่ีมีการ
คิดเชิงบริหารด้อยกว่า จากการศึกษาในเด็กอายุ 3 - 11 ปีโดยควบคุมตัวแปรต่างๆ เช่น ระดับ
สติปัญญา เพศและสถานภาพทางสังคมให้คล้ายคลึงกัน พบว่าเด็กท่ีมีทักษะด้านการควบคุม
ตนเองต ่า เช่น หนุหนัพลนัแล่น ไม่มีสมาธิจดจ่อกับส่ิงใด และขาดความเอาใจใส่ เมื่อเด็กเหล่านีโ้ต
ขึน้เป็นผู้ ใหญ่ใน 30 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มสุขภาพด้อยกว่า ท างานท่ีมีรายได้ต ่ากว่าและมีอัตรา
การก่ออาชญากรรมสูงกว่าเด็กท่ีไม่มีปัญหาด้านการควบคุมตนเอง (Diamond & Lee, 2011, 
963)  

พชัรี ผลโยธิน (2561, pp. 7-9) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการคิดเชิงบริหารหรือ EF 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้

1. ความส าคัญต่อตัวเด็ก การด าเนินชีวิตในโลกนีอ้ย่างมีความสุข อยู่รอด
ปลอดภัยและประสบความส าเร็จในชีวิตนัน้เด็กปฐมวัยต้องอาศัยความสามารถและทักษะต่างๆ 
หลายด้าน การคิดเชิงบริหารถือเป็นความสามารถหรือทกัษะอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อตวัเด็กท่ี
ผู้ใหญ่ไม่ควรละเลย ควรปลกูฝังตัง้แต่อยู่ในช่วงปฐมวยัเน่ืองจากการคิดเชิงบริหารมีความส าคัญ
ต่อเด็กหลายอย่าง ดงันี ้

1.1 ช่วยให้เด็กรู้จักยับยัง้ควบคุมตนเองไม่ให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เด็กท่ีมี   
การคิดเชิงบริหารดีจะควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ีก าลงัท า รู้จักยบัยัง้ความต้องการ
หรือหยุดยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จักคิดก่อนท า หรือ รู้จักอดทนรอคอย                    
ไม่ประพฤติตนไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น รับประทานอาหารมากไป หรือรับประทาน
อาหารท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะความอยากเสพติดส่ิงต่างๆ ไม่ออกก าลังกาย มีผลเสีย
ต่อสขุภาพร่างกายหรือท าให้เกิดโรคต่างๆ ได้ 

1.2 ช่วยให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ให้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม เด็กท่ีมี
การคิด เชิงบริหารดีจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม รู้จักจัดการกับอารมณ์ ไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา เป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริบทหรือสถานการณ์ 

1.3 ช่วยให้เด็กมีความคิดรอบคอบและไตร่ตรองมากขึน้ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การปลูกฝังการคิดเชิงบริหาร จะท าให้เด็กรู้จักคิดไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด มีความสามารถใน
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การปรับเปล่ียนความคิดและการกระท าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนเห็นปัญหาและ
ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ สามารถคิดส่ิงใหม่ๆ หาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ จนพบวิธีท่ีได้ผล 

1.4 ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมสังคมทางบวก เด็กปฐมวัยท่ีมีการคิดเชิงบริหารดี 
จะช่วยให้มีทักษะทางสังคม สร้างสัมพันธภาพทางสังคมท่ีดีกับผู้อื่น เช่น ไม่พูดท าร้ายความรู้สึก
เพื่อน หยุดค าพดูหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ
สงูขึน้ รู้จกัช่วยเหลือ แบ่งปัน รับผิดชอบท างานท่ีเร่ิมไว้จนส าเร็จ 

1.5 ช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียน การคิดเชิงบริหารหรือ EF มี
ความส าคญัต่อความส าเร็จด้านการเรียน โดยเฉพาะการอ่าน การค านวณ และผลการเรียนทกุระดบั  

2. ความส าคญัต่อสงัคม เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการปลกูฝังการคิดเชิงบริหารหรือ EF 
อย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง เมื่อเติบโตขึน้มาในสังคม ย่อมส่งผลดีต่อสังคมนัน้ๆ กล่าวได้ว่าเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีการคิดเชิงบริหารดีหรือมี EF ส าคญัต่อสงัคม ดงันี ้

2.1 ท าให้สังคมเกิดความสงบสุข การคิดเชิงบริหารท่ีบุคคลในสังคมได้รับ   
การปลูกฝังและพฒันามาตัง้แต่ช่วงปฐมวยัต่อเน่ืองจนถึงช่วงวยัผู้ใหญ่ตอนต้น ท าให้สงัคมนัน้เต็ม
ไปด้วยบุคคลท่ีรู้จกัคิด รู้จกัรับฟังความคิดเห็น รู้จักไตร่ตรอง ตดัสินใจแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้
เกิดผลดีต่อการกระท า ไม่ท าร้ายหรือท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ย่อมท าให้สังคมเกิด
ความสงบสขุ 

2.2 ท าให้สังคมเข้มแข็ง มีภูมิคุ้ มกัน การคิดเชิงบริหารในตัวบุคคล ท าให้
สงัคมมีบุคคลท่ีรับผิดชอบในหน้าท่ี มีสมาธิสนใจจดจ่อกับงานท่ีท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
ไม่วอกแวกไปกบัส่ิงล่อใจในสงัคม เข้าใจและปฏิบติัตามกฎระเบียบกติกาต่างๆ เมื่อพบปัญหาและ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิด สามารถคิดหาทางแก้ไขได้หลากหลายวิธี รู้จกัยืดหยุ่นความคิด เลือกท าส่ิง
ท่ีเหมาะสมท่ีจะจัดการกับความเครียดและปัญหาต่างๆ ท าให้สังคมนัน้เข้มแข็งแม้จะเกิด            
การเปล่ียนแปลงภายในสังคมแต่บุคคลในสังคมก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงได้ 

2.3 ช่วยให้สังคมเจริญก้าวหน้า เน่ืองจากการคิดเชิงบริหารเป็นทกัษะส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เมื่อบุคคลได้รับการปลูกฝังการคิดเชิงบริหารมา
ตัง้แต่ช่วงปฐมวยัอย่างต่อเน่ือง มีความสามารถน าส่ิงท่ีรู้มาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรือรู้จกัหาวิธีการท่ี
หลากหลายตลอดจนเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์มาแก้ไขปัญหา มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์       
มีวินัยในตนเอง คิดสร้างสรรค์ สามารถวางแผน จัดล าดับความส าคัญและเมื่อใช้ความสามารถ
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ดงักล่าวร่วมกนั ย่อมท าให้บุคคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตและท าให้สังคมท่ีอยู่
เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกนั 

ศูนย์พัฒนาการเด็กแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Center on the Developing Child 
at Harvard University, 2011, 2-3) กล่าวว่า EF เร่ิมพฒันาหลงัจากคลอด โดยเฉพาะเด็กอาย ุ3 – 
5 ปี ถือเป็นช่วงเวลาของหน้าต่างแห่งโอกาสส าหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของ EF และจะ
พัฒนาต่อเน่ืองไปจนถึงวัยรุ่นและวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น ซึ่งการพัฒนา EF ช่วงปฐมวัยจะส่งผลต่อ
อนาคต คือ 

1. ถ้าเด็กมีโอกาสพัฒนา EF และการควบคุมตนเองได้ประสบความส าเร็จ จะท าให้
เด็กได้รับประโยชน์ในการด าเนินชีวิตระยะยาวในสังคม ทัง้ด้านความส าเร็จทางการเรียน 
พฤติกรรมทีดี่ สขุภาพดี และประสบความ ส าเร็จในการท างาน 

2. องค์ประกอบท่ีส าคัญของการพัฒนาพืน้ฐานของทักษะท่ีจ าเป็นในการสร้างการ
ปฏิสมัพนัธ์ของเด็ก กิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วม และสถานท่ีท่ีเด็กอาศยั เรียนรู้ และเล่น 

3. ถ้าเด็กไม่ได้ในส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใหญ่และเงื่อนไขใน
สภาพแวดล้อมรอบตวัเด็ก หรือถ้ายิ่งเลวร้ายคือเป็นสาเหตใุห้เด็กเกิดความเครียด พัฒนาการของ
เด็กอาจจะช้าหรือบกพร่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสท่ีจะพัฒนาเด็ก วัยรุ่น และผู้ ใหญ่ท่ีจะสามารถ
ดูแลสัมพันธภาพ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมท่ีจะเสริมสร้างทักษะ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ของ EF เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีง่ายและได้ผลท่ีสดุเมื่อพฒันาตัง้แต่แรกเร่ิม 

จากความส าคัญท่ีกล่าวมาทัง้หมดสรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดเชิงบริหารมี
ความส าคญัต่อเด็กปฐมวยั ช่วยให้รู้จกัการควบคมุตนเองให้รู้จกัยับยัง้ชัง่ใจ เพื่อแสดงออกในส่ิงท่ี
เหมาะสมตามกาลเทศะ รู้จักการรอคอย มีความคิดรอบคอบรู้จักไตร่ตรองก่อนลงมือกระท า  มี
พฤติกรรมสังคมทางบวก ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี ประสบความส าเร็จในการเรียน มีภูมิคุ้มกนัท่ีดี 
ตลอดจนมีความมัน่คงทางอารมณ์ อีกทัง้ช่วยให้สงัคมสงบสขุ 

3.4 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
การน ามาซึ่งความส าเร็จในการเรียนหรือการประกอบอาชีพย่อมต้องอาศยัการมีวินัย 

การควบคุมตนเอง ความคิดสร้างสรรค์และการยืดหยุ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงบริหารอีกทัง้ยัง
สามารถปรับเปล่ียนความคิดเมื่อจ าเป็น อดทนต่อส่ิงล่อใจและจดจ่อมุ่งมั่นกับส่ิงท่ีท า ทัง้หมดท่ี
กล่าวมานีน้ับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญอันจะน ามาซึ่งความส าเร็จในโรงเรียนและในชีวิตการ
ท างานทัง้สิน้ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าองค์ประกอบของการคิดเชิงบริหารมาจาก 4 แหล่งท่ีมา 
ดงัต่อไปนี ้
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3.4.1  องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารของ ไดมอนด์ 
(Diamond, 2016, 6-7) ได้เสนอองค์ประกอบท่ีเป็นพืน้ฐานส าหรับเด็กปฐมวยั 3 ด้าน คือ ความจ า
ขณะท างาน การยบัยัง้และการเปล่ียน/การยืดหยุ่นความคิด ดงันี ้

1. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) เป็นหน่ึงขององค์ประกอบหลัก
ของการคิดเชิงบริหารหรือ EF ท่ีเก็บประมวลข้อมูลไว้ในใจและจดัการกบัข้อมลูนัน้ ความจ าขณะ
ท างานมีความส าคัญส าหรับการเข้าใจในส่ิงต่างๆ ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกนั อะไรมาก่อนมา
หลัง นอกจากนีค้วามเข้าใจภาษาพูดหรือเขียน ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ รวมทัง้การคิดเป็น
เหตุผลก็ต้องการความจ าขณะท างานเพราะเกี่ยวข้องกับข้อมูลท่ีเก็บไว้ในใจ และการมองเห็นว่า
ข้อมูลนัน้เชื่อมโยงกันอย่างไร ความสามารถในการเก็บประมวลข้อมูลไว้ในใจนีพ้ัฒนาตัง้แต่วัย
ต้นๆ แม้แต่เด็กเล็กก็สามารถเก็บประมวลข้อมูลหน่ึงหรือสองส่ิงไว้ในใจเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร 

2. การยบัยัง้ (Inhibition Control) เป็นการควบคุมตนเองให้จดจ่อต่อส่ิงท่ีท า 
อดกลัน้ต่อส่ิงท่ีมาล่อใจ การยับยัง้นีร้วมทัง้การกระท าและค าพูด เช่น 1) ยับยัง้ท่ีจะตอบโต้ทันที 
ควบคมุตนเอง ให้รอคอยหรือให้เวลาตนเองท่ีจะคิด หาข้อมูลให้มากก่อนท่ีจะสรุป 2) ชะลอความอยาก 
ควบคมุตนเองให้รอคอยส่ิงท่ีดีกว่าในภายหลงัหรือการอดเปรีย้วไว้กินหวาน 3) ยับยัง้ตนเองไม่ให้
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกว่า เช่น การไม่แทรกแถวแต่ไปเข้า
แถวต่อท้าย หรือไม่ใช้ค าพูดท่ีท าให้ผู้อื่นรู้สึกเจ็บแต่จะคิดพิจารณาก่อนพูด 4) หน่วงเหน่ียวบงัคับ
ตนเองท่ีจะตอบโต้อย่างเกินเลย 5) ทนต่อส่ิงยั่วยวน เช่น ไม่รับประทานอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ
ตนเองหรือไม่ตามใจปาก ไม่ลองส่ิงเสพติด เป็นต้น นอกจากนีก้ารยับยัง้เป็นการควบคุมตนเองท่ี
เกี่ยวข้องกับวินัย ยับยัง้ให้ตนอยู่กับส่ิงท่ีก าลังท า รวมทัง้ท าให้เสร็จทัง้ท่ีส่ิ งนัน้ยากหรือน่าเบื่อ 
ยบัยัง้ท่ีจะไปท าในส่ิงอื่นท่ีดนู่าสนกุกว่าและยงัคงจดจ่อในส่ิงท่ีท าทัง้ๆ มีส่ิงล่อใจ 

3. การเป ล่ียน/การยืดหยุ่นความ คิด (Shift/Cognitive Flexibility) เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดนอกกรอบ หรือเห็นส่ิงต่างๆ จากหลายมมุมองท่ีต่างกนั ปรับเปลี่ยนความคิด 
และการกระท าหรือยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น ทกัษะหรือความสามารถนีต้้องใช้ความจ าขณะท างานและ
การยับยัง้ ในขณะท่ีผู้ ใหญ่ใช้ทัง้ 3 ด้าน คือ ความจ าขณะท างาน การยับยัง้ และการยืดหยุ่น
ความคิด แต่เด็กปฐมวยัใช้ 2 ด้านคือ ความจ าขณะท างานและการยับยัง้ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีการ
ยืดหยุ่นความคิดจะเกิดภายหลงัความจ าขณะท างานหรือการยบัยัง้ ดงันัน้ ความสามารถในการใช้
กฎกติกา  2 อย่างท่ีต่างกัน สลับไปมาจึงเกินความสามารถของเด็กก่อนวัยเรียน (Preschoolers) 
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เช่นเดียวกับเด็กวัย 2.5 – 3 ปี ก็ไม่มีส่ิงใดชีว้่าเด็กมีความสามารถนี ้ดังนัน้เด็กปฐมวัยต้องมี
ความจ าขณะท างานและการยบัยัง้เป็นพืน้ฐานท่ีดีก่อน 

องค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ท่ีน าเสนอมานีจ้ะน าไปสู่การสร้างการคิดเชิงบริหาร
ในระดับสูงขึน้  คือ การคิดเป็นเหตุผล (Reasoning) การแก้ปัญหา (Problem solving) และ         
การวางแผน (Planning) 

3.4.2 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารจาก Behavioral 
Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF-P) ในแบบวดัพฤติกรรมท่ีเป็นความบกพร่อง
ของการคิดเชิงบริหารท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศท่ีเรียกว่า BRIEF-P (Behavioral 
Rating Inventory of Executive Functions-preschool version) นัน้ ในเด็กเล็กวยั 2 - 6 ปี EF จะ
มีองค์ประกอบ 5 ด้าน (นวลจนัทร์  จฑุาภกัดีกุล, 2559, 73-74) ดงันี ้

ตวัชีว้ดัด้านการควบคมุอารมณ์และพฤติกรรม มี 3 องค์ประกอบคือ  
•  การหยดุ การยบัยัง้ (Inhibitory control) การยบัยัง้พฤติกรรมตนเองไม่

หุนหันพลันแล่น หยุดคิดก่อนท า หยุดพฤติกรรมท่ีรบกวนผู้อื่นหรือท าให้ผู้ อื่นเดือดร้อน รวมถึง     
การยับยัง้ความคิดไม่ให้คิดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวข้อง ควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อใน
เร่ืองท่ีก าลงัท า 

 • การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง เปล่ียนความคิดได้ไม่ยึดติด
ความคิดเดียว รู้จักเปล่ียนมุมมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้        
การเปล่ียนความคิดได้จะพฒันาช้ากว่าความจ าขณะท างานและการยบัยัง้พฤติกรรม 

•  การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึงความสามารถใน
การควบคมุอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

ตวัชีว้ดัด้าน Metacognition ท่ีพึ่งเกิดในเด็กวยันี ้มี 2 องค์ประกอบคือ  
• ความจ าขณะท างาน (Working memory) หมายถึง ความสามารถใน

การจ าข้อมูลไว้ในใจและจัดการข้อมูลกบัเหล่านัน้ หรือการน าข้อมูลท่ีเก็บไว้ในใจมาใช้ในการคิด
แก้ปัญหา จ าเป็นต้องอาศยัการมีความตัง้ใจจดจ่อ (attention) เป็นพืน้ฐานส าคญั 

•  การวางแผนจัดการ (Plan/Organize) หมายถึง การวางแผนจัด        
การงานให้เสร็จ ตัง้แต่การตัง้เป้าหมาย จดัล าดับความส าคญัของงาน เร่ิมต้นลงมือท า การไม่ติด
กบัปัญหาเล็กน้อยจนลืมภาพรวมของงาน การคาดการณ์ผลของการกระท า การติดตามสะท้อน
ผลจากการกระท าเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 
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ส่วนในเด็กโตวัย 6 - 18 ปี ทักษะการคิดเชิงบริหารมีองค์ประกอบเพิ่มขึน้อีก 
3 ด้าน คือ  

•  การเร่ิมต้นลงมือท า การริเร่ิม (Initiate) คือเร่ิมต้นท างานด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องรอให้คนบอก 

• การติดตามเฝ้าดู  สะท้อนผลจากการกระท าของตนเอง (Self-
Monitoring) คือสามารถติดตามและประเมินผลของการกระท า การปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 

•  การจดัการวสัดส่ิุงของ (Organize of Materials) คือการจดัการบริเวณ
ท่ีเล่น บริเวณท่ีท างาน ของเล่น อปุกรณ์ของใช้ต่างๆ เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 

3.4.3  องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารจากสภุาวดี  หาญเมธี 
(2560, 6-7) ได้ก าหนดองค์ประกอบของการคิดเชิงบริหารหรือ EF ไว้ 9 ด้าน โดยแยกเป็น               
3 กลุ่มทกัษะ ดงันี ้

กลุ่มทกัษะพืน้ฐาน ประกอบด้วย 
1.1 จ าเพื่อใช้งาน (Working memory) เป็นความสามารถในการเก็บ

ประมวลและดึงข้อมูลท่ีได้มาจากประสบการณ์เดิมในชีวิตและเก็บไว้ในคลงัสมอง ออกมาใช้ตาม
สถานการณ์ท่ีต้องการ ยิ่งมากประสบการณ์ ความจ าท่ีน ามาใช้งานก็ยิ่งมาก 

1.2 ยั ง้ คิ ด  ไต ร่ต รอ ง  ( Inhibitory control) เป็ นความ สาม า รถ ใน                
การควบคมุแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จนหยดุยัง้พฤติกรรมได้ 

1.3 ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive flexibility) เป็นความสามารถใน
การเปล่ียนจุดสนใจหรือทิศทางให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ยืดหยุ่นพลิกแพลง คิดส่ิงใหม่ๆ 
นอกกรอบ 

กลุ่มทกัษะก ากบัตนเอง ประกอบด้วย 
1.4 จดจ่ อ ใส่ ใจ  (Focus/Attention) เป็ นความสาม ารถในการมุ่ ง         

ความสนใจอยู่กับส่ิงท่ีท าอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึงๆ โดยไม่วอกแวกกับส่ิงท่ีเข้ามารบกวน
ภายนอกหรือภายในตนเอง 

1.5 ควบคุม อารม ณ์  (Emotional control) เป็ นความสามารถ ใน              
การควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม จดัการกบัความเครียด หงดุหงิด และแสดงออกโดย
ไม่รบกวนผู้อื่น 
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1.6 ติดตาม ประเมินตนเอง (Self-monitoring) เป็นการตรวจสอบตนเอง 
รู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง รวมทัง้การตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดดีจุดบกพร่อง ประเมิน        
การบรรลเุป้าหมาย ติดตามปฏิกิริยาของตนเอง และดผูลจากพฤติกรรมของตนเองท่ีกระทบผู้อื่น 

กลุ่มทกัษะปฏิบติั ประกอบด้วย 
1.7 ริเร่ิมและลงมือท า (Initiating) เป็นความสามารถในการริเร่ิมและลง

มือท างานตามท่ีคิด มีทักษะในการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ และเมื่อคิดแล้วก็ลงมือท าให้ความคิด
ของตนปรากฏขึน้จริง 

1.8 วางแผน จั ดระบบ  ด าเนิ นการ (Planning & Organizing) เป็ นการ
ตัง้เป้าหมาย การเห็นภาพรวม จดัล าดบัความส าคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการด าเนินการคือ 
การแตกเป้าหมายให้เป็นขัน้ตอนกระบวนการและประเมินผล 

1.9 มุ่ งเป้าหมาย (Goal-directed persistence) เป็นความมุ่งมั่นอุตสาหะ
เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย ไม่ว่าจะมีอปุสรรคใดก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความส าเร็จ 

3.4.4  องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารจากคูเปอร์ คาร์น
และฟอสเตอร์ (Cooper-Kahn & Foster, 2013, 199) กล่าวว่าการคิดเชิงบริหาร (EF) เป็นร่มใหญ่
ส าหรับกระบวนการทางสติปัญญาท่ีมีบทบาทเกี่ยวกบัการดแูลตรวจตราการคิดและพฤติกรรม ซึ่ง
ท างานร่วมกบัระบบประสาทเป็นฐานของการด าเนินการท่ีท างานร่วมกนัทัง้โดยตรงและท างานไป
พร้อมๆ กนั เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความส าเร็จประกอบด้วยทกัษะต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. การสลับ  (Shift) คือ ความสามารถในการเปล่ียนความสนใจจาก
สถานการณ์หน่ึงไปยังอีกสถานการณ์หน่ึง เช่น ไม่รู้สึกเสียใจเมื่อต้องเปล่ียนกิจกรรมหรือกิจวัตร
ประจ าวนั เป็นต้น 

2. การยับยัง้ชั่งใจ (Inhibit) คือ ความสามารถในการตอบสนองหรือ          
การกระท าจากส่ิงท่ีมากระตุ้น และหยดุพฤติกรรมได้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น หยดุเล่นของเล่น
เมื่อครูบอกว่าหมดเวลาเล่น เป็นต้น 

3. การควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) คื อ ความสามารถในการ
ตอบสนองทางอารมณ์ระดบักลางท่ีไม่มากหรือน้อยเกินไป เช่น ร้องไห้เสียใจเมื่อถกูเพื่อนแกล้ง ยิม้
ดีใจเมื่อได้รับของขวญั เป็นต้น 

4. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) คือ ความสามารถในการท า
ให้ข้อมลูใหม่อยู่เสมอและคงอยู่ตลอดการท างาน เช่น สามารถพูดคยุในหัวเร่ืองเดิมได้ จดจ าส่ิงท่ี
เพิ่งฟังจบ เป็นต้น 
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5. การวางแผน (Plan/Organize) คือ ความสามารถในการคิดวางแผน 
น าไปใช้ ดูผลการด าเนินการ และตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผน เช่น ท างานเสร็จ            
อย่างรวดเร็วตามแผนท่ีวางไว้ (Isquith et al., 2005: 209-215) 

จากการศึกษาคุณลกัษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ของนกัวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ สรุปได้ดงันี ้

ตาราง 5  สรุปคณุลกัษณะขององค์ประกอบความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

ที่ 
คุณลักษณะขององค์ประกอบความสามารถ

ในการคิดเชิงบริหาร 

นักวิชาการที่เสนอองค์ประกอบ
ของความสามารถในการคิดเชิง

บริหาร 
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1 ความจ าขณะท างาน (Working Memory) √ √ √ √ 
2 การยบัยัง้ (Inhibition Control) √ √ √ √ 

3 
การเปล่ียน/การยืดหยุ่นความคิด 
(Shift/Cognitive Flexibility) √ √ √ √ 

4 การควบคมุอารมณ์ (Emotional control)  √ √ √ 
5 การวางแผนจดัการ (Plan/Organize)  √ √ √ 
6 การเร่ิมต้นลงมือท า การริเร่ิม (Initiate)  √ √  

7 
การติดตามเฝา้ด ูสะท้อนผลจากการกระท าของ
ตนเอง (Self-monitoring) 

 √ √  
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ที่ 
คุณลักษณะขององค์ประกอบความสามารถ

ในการคิดเชิงบริหาร 

นักวิชาการที่เสนอองค์ประกอบ
ของความสามารถในการคิดเชิง

บริหาร 
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8 
การจดัการวสัดส่ิุงของ (Organize of 
materials) 

  √  

9 จดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention)   √  

10 มุ่งเป้าหมาย (Goal-directed persistence)   √  

 
จากตารางการศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบความสามารถในการคิดเชิงบริหาร

ส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัท่ีนกัวิชาการได้กล่าวถึงตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป ได้ทัง้สิน้ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) หมายถึง ความสามารถในการจ า
ข้อมูลไว้ในใจและจัดการข้อมูลกับเหล่านัน้ หรือการน าข้อมูลท่ีเก็บไว้ในใจมาใช้ในการคิด
แก้ปัญหา จ าเป็นต้องอาศยัการมีความตัง้ใจจดจ่อ (attention) เป็นพืน้ฐานส าคญั 

2. การยับยัง้ (Inhibition Control) หมายถึง การยับยัง้พฤติกรรมตนเองไม่หุนหัน
พลันแล่น หยดุคิดก่อนท า หยุดพฤติกรรมท่ีรบกวนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน รวมถึงการยับยัง้
ความคิดไม่ให้คิดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวข้อง ควบคมุความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ีก าลังท า 
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3. การเปล่ียน/การยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) หมายถึง เปล่ียนความคิด
ได้ไม่ยึดติดความคิดเดียว รู้จกัเปลี่ยนมมุมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไป
มาได้ การเปล่ียนความคิดได้จะพฒันาช้ากว่าความจ าขณะท างานและการยบัยัง้พฤติกรรม 

4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม จัดการกับ
ความเครียด หงดุหงิด และแสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อื่น เช่น ร้องไห้เสียใจเมื่อถูกเพื่อนแกล้ง ยิม้ดี
ใจเมื่อได้รับของขวญั เป็นต้น 

5. การวางแผนจัดการ (Plan/Organize) หมายถึง การวางแผนจัดการงานให้เสร็จ 
ตัง้แต่การตัง้เป้าหมาย จดัล าดบัความส าคญัของงาน เร่ิมต้นลงมือท า การไม่ติดกบัปัญหาเล็กน้อย
จนลืมภาพรวมของงาน การคาดการณ์ผลของการกระท า การติดตามสะท้อนผลจากการกระท า
เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 

จากการศึกษาข้อมูลในเบื อ้งต้นท าให้ผู้ วิจัยได้คุณลักษณะขององค์ประกอบของ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถน าไปพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับนักเรียนปฐมวัยได้ แต่ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าคุณลักษณะขององค์ประกอบของ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีได้การศึกษาเอกสารไปศึกษาถึงคณุลกัษณะขององค์ประกอบ
ของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
นกัเรียนปฐมวยัได้อย่างแท้จริง โดยท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้คณุลกัษณะของ
องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด      
เชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัยได้อย่างแท้จริง จากการสังเคราะห์ได้ 5 ด้าน ดังนี ้1. ความจ า
ขณะท างาน  2. การยับยัง้ 3. การเปล่ียน/การยืดหยุ่นความคิด  4. การควบคุมอารมณ์  5. การ
วางแผนจัดการ และในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท าให้ผลท่ีได้แตกต่างกัน พบว่า
คณุลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นกลุ่มความสามารถทาง                     
ด้านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ดังนีคื้อ 1. การยับยัง้ชั่ง 2. การเปล่ียน
ความคิดและ 3. การควบคมุอารมณ์ โดยได้น าไปใช้ในการพฒันาความสามารถการคิดเชิงบริหาร
ของนกัเรียนปฐมวยัต่อไป 

จากการศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ี
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัยโดยใช้การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) พบว่า คุณลักษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ี
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สามารถพฒันาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยัได้อย่างแท้จริงเพราะเป็น
ความสามารถในการควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กปฐมวยั มีทัง้สิน้ 3 ด้าน คือ  

1. การยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory control) หมายถึง การรู้จักหยุดความต้องการหรือ
หยดุยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จกัคิดก่อนท า หรือรู้จักอดทนรอคอย ไม่ประพฤติตน
ไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น เข้าแถวตามล าดับ
คิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 

2. การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง การปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าหรือ
ยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จักเปล่ียนมุมมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้ 
เช่น ปรับเปล่ียนการเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและผู้ อื่น ยอมรับ           
การเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กับตนเอง เช่น 
การแต่งกาย ฯลฯ 

3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึงความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จัดการกับความเครียด หงุดหงิดและ
แสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ อารมณ์
มั่นคง เช่น ถูกล้อเลียน เกิดความผิดหวังหรือเสียใจ  รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้ อื่น         
เช่น เพื่อนเดินชน นม หรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 

3.5 การจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพื่อความสามารถในการคิดเชงิบริหาร 
เด็กปฐมวัยจะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กหรือ

สถานศึกษาปฐมวัย สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กดังท่ีกล่าวมามีความส าคัญต่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวัยทุกด้าน เช่น การจัดพืน้ท่ีให้เพียงพอต่อการให้
เด็กเคล่ือนไหวอย่างอิสระในบรรยากาศแห่งความสุข จะช่วยจูงใจให้เด็กเกิดความต้องการท่ีจะ
เรียนรู้ ส ารวจ เล่น ท ากิจกรรมต่างๆ นอกจากนี ้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับส่ิงแวดล้อมยังมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวัย ยิ่งสภาพแวดล้อมมี        
ความสมบูรณ์เหมาะสมกับวัยเด็ก ยิ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สมองมีการเชื่อมโยงของระบบ
ประสาทมากขึน้ เด็กเกิดการพัฒนาการคิดเชิงบริหารอันเป็นผลจากประสบการณ์ท่ีได้จาก
สภาพแวดล้อมรอบตวัเด็ก 

พัชรี ผลโยธิน (2561, 9-20) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื อ้ ต่อ          
การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF นัน้ นอกจากจะอยู่บนฐานของพัฒนาการและ
การท างานของสมองเด็กปฐมวัยแล้วส่ิงส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการจัดสภาพแวดล้อมทาง
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กายภาพ คือ ความปลอดภัย  การจัดพื น้ ท่ี  และการจัด ส่ือ วัสดุ  อุปกรณ์  ดังนัน้การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพฒันาและส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF จึงควรมีลกัษณะ ดงันี ้

1. ความปลอดภัย  การจัดสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกจะต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ทัง้ด้านสุขอนามัย ความสะอาด การถ่ายเทอากาศ แสงสว่าง 
อณุหภูมิของห้อง ลักษณะและการจัดวางตู้  โต๊ะ เก้าอี ้หรือเคร่ืองเรือนต่างๆ รวมทัง้การเลือกของ
เล่น เคร่ืองเล่นและเคร่ืองใช้ต่างๆ ต้องเลือกและจัดให้ใช้อย่างปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยัเป็นระเบียบ จึงมีผลต่อการเรียนรู้ การเล่นและการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั ท่ีส่งเสริมให้
เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง อยากลงมือท า มีความสนใจจดจ่อในกิจกรรมและ
ระหว่างการเล่นหรือท ากิจกรรมจนเสร็จนัน้ เด็กจะได้ใช้ความจ าขณะท างาน การยับยัง้และ        
การยืดหยุ่นความคิด 

2. การจัดพืน้ท่ี การจัดพืน้ท่ีทัง้ภายในและภายนอกห้องสามารถท าได้หลาย
ลักษณะแต่ละลักษณะจะสร้างความความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน เช่น การจัดพืน้ท่ีในห้องเรียนเด็ก
ปฐมวัย ถ้าจัดเคร่ืองเรือนทุกชิน้ให้ติดฝาผนังหมดทุกด้าน เหลือพืน้ท่ีโล่งกว้างตรงกลาง จะท าให้
เด็กเดินหรือวิ่งไปรอบๆ ในห้องโดยไม่สนใจกับกิจกรรมท่ีจัดไว้เลย เด็กจะรู้สึกว่าตนเองเล็กเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืน้ท่ีรอบตวัท่ีกว้าง เวลาเล่น ก็ดูเหมือนผ่านไปอย่างเชื่องช้าส าหรับเด็ก แต่ถ้าจัด
พืน้ท่ีให้มีมุมเล่น ใช้เคร่ืองเรือนท่ีได้สัดส่วนกับร่างกายของเด็กในการจัดแบ่งพืน้ท่ีให้เป็นมุมเล่น 
เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก ฯลฯ มีส่ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรมหรือเล่นตามประเภทของมุม
เล่นๆ นัน้ วางให้เห็นและไม่ปะปนกัน เด็กสามารถเข้าไปเล่นได้ การจัดพืน้ท่ีหรือมุมเล่นท่ีมี          
การจ ากัดหรือแบ่งพืน้ท่ีอย่างชดัเจนโดยใช้เคร่ืองเรือนจัดแบ่ง จะช่วยให้เด็กตัดสินใจเลือกและท า
กิจกรรมด้วยความสนใจในระยะเวลาท่ีนานขึน้ การรับรู้เร่ืองขนาดพืน้ท่ีท่ีเด็กเล่นส่งผลต่อคณุภาพ
ในการเล่น ท าให้เด็กเล่นอย่างซับซ้อนได้เร็วและยาวนานขึน้  การจัดพืน้ท่ีเป็นมุมเล่นหรือมุม
ประสบการณ์จึงสามารถดึงดูดความสนใจเด็กให้ท ากิจกรรม เด็กได้คิดไตร่ตรองตดัสินใจว่าจะเล่น
มมุไหน  เล่นอะไร เล่นกบัใคร การจดัมมุเล่นหรือมมุประสบการณ์รวมทัง้พืน้ท่ีต่างๆ ทัง้ในห้องและ
นอกห้องจะต้องจัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีพัฒนาการแตกต่าง
กนัเล่นในพืน้ท่ีแต่ละส่วนได้ รวมทัง้ค านึงถึงระดบัการใช้เสียงของเด็กในแต่ละมมุและความสะดวก
ในการหยิบใช้ส่ือวสัดอุปุกรณ์ โดยทัว่ไป การจดัพืน้ท่ีในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการ
คิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวยั ควรประกอบด้วยพืน้ท่ีต่างๆ ดงันี ้

2.1 พืน้ ท่ีในห้องเรียน  การจัดพื น้ ท่ีในห้องเรียนท่ีมีมุมเล่นหรือมุม
ประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลาย รวมทัง้จดัส่ือวสัดท่ีุง่ายต่อการน าออกมาใช้และเก็บคืน จะช่วย
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ให้เด็กมีโอกาสฝึกการคิดเชิงบริหารหรือ EF โดยให้อิสระเด็กได้ตัดสินใจเลือกเล่นหรือท ากิจกรรม 
เด็กจะใช้ความจ าขณะเล่นกับส่ือวัสดุอุปกรณ์หรือกับเด็กอื่นในมุมเล่น มีโอกาสหยุด ยับยัง้
ความคิด ความรู้สึก หรือการกระท าของตนขณะเล่น ต้องเปล่ียนหรือยืดหยุ่นความคิดเพื่อให้เล่น
กบัเพื่อนได้ พืน้ท่ีในห้องเรียนจึงควรประกอบไปด้วยพืน้ท่ีส าหรับเล่นบทบาทสมมติ เช่น มุมบ้าน 
มมุหมอ มุมร้านค้า ฯลฯ พืน้ท่ีส าหรับเล่นสร้าง เช่น มมุบล็อก มุมช่างไม้ ฯลฯ พืน้ท่ีส าหรับเล่นน า้
หรือเล่นทราย พืน้ท่ีส าหรับท างานศิลปะ เช่น เขียนภาพระบายสี ปัน้ดิน ฯลฯ พืน้ท่ีส าหรับแสดง
ผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก เช่น ผลงานท่ีเกิดจากการท างานศิลปะ ผลงานท่ีเกิดจากการท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ฯลฯ การท่ีเด็กเห็นผลงานของตนเองและผลงานท่ีท ากับเพื่อนนัน้เป็นการเตือน
ความจ า สะท้อนส่ิงท่ีตนเองและเพื่อนๆ ได้ท า  ทัง้ยงัช่วยขยายความคิดและส่ิงสนใจท่ีจะท าในวนัต่อไป 

นอกจากจัดพืน้ท่ีเป็นมุมเล่นหรือประสบการณ์ต่างๆ แล้ว ควรจัดพืน้ท่ี
ส าหรับท ากิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว ท่ีท าให้เด็กรู้สึกสนกุสนาน และได้เคล่ือนไหวร่างกาย       
อย่างอิสระ  ฝึกความสามารถทัง้การใช้กล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็ก ฝึกจ ากฎกติกา ท าให้เด็ก
รู้จักหยุด รอคอย ยืดหยุ่นความคิดของตนในขณะเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย จัดให้มีพืน้ท่ี
ส าหรับกิจกรรมเกมการศึกษา เช่น เกมเรียงล าดับภาพเหตกุารณ์ เป็นการส่งเสริมการท างานของ
สมอง เด็กสามารถจินตนาการ ร าลึกเหตุการณ์ตามล าดับขัน้ได้ โดยจัดเรียงล าดับส่ิงต่างๆ        
ตามความเป็นจริง เช่น ไข่ไก่-ลูกเจี๊ยบ-ตัวไก่ หรือเด็กถือไอศกรีม-ท าไอศกรีมเล่น-เด็กร้องไห้หรือ
เกมต่อภาพตัดต่อท่ีเด็กต้องสังเกตชิน้ส่วนย่อยๆ  ของภาพเป็นการส่งเสริมให้เด็กคิดยืดหยุ่นขณะ
สงัเกตชิน้ส่วนของภาพตดัต่อในมมุมองต่างๆ เพื่อต่อให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ์ เป็นต้น 

2.2 พืน้ท่ีนอกห้องเรียนหรือพืน้ท่ีกลางแจ้ง ควรจัดพืน้ท่ีให้เด็กสามารถ
เคล่ือนไหวร่างกายและท ากิจกรรมได้หลากหลาย โดยจัดให้มีพืน้ท่ี เช่น พืน้ท่ีธรรมชาติ มีต้นไม้ให้
ร่มเงา มีท่ีเล่นน า้ เล่นทราย เด็กมีโอกาสได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้ส ารวจธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัว          
ได้ปลูกต้นไม้  สังเกตเห็นความเป ล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ และสาเหตุของ                    
การเปล่ียนแปลง เช่น การเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ เด็กจะเกิดการเรียนรู้มากขึน้และ    
การได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้มีโอกาสสมัผสักบัต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และแมลงต่างๆ ช่วยให้เด็กได้
เรียนรู้อย่างอิสระ ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา นอกจากนี ้ควรจัดพืน้ท่ีส าหรับเคล่ือนไหว
ร่างกาย ให้เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกายอย่างอิสระ ได้เล่นเกมท่ีมีกฎกติกา มีอุปกรณ์เคร่ืองเล่น
ส าหรับออกก าลังกายให้เด็กได้มุด ลอด ไต่ โหน ปีนป่าย กระโดด ทรงตัว ขณะท่ีเล่นเด็กจะได้ฝึก
ความจ าขณะท างาน หยดุ/ยบัยัง้ความคิด การกระท าของตน และปรับเปล่ียน/ยืดหยุ่นความคิดใน
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การเคล่ือนไหวร่างกาย ได้รับความสนุกสนานและพึงพอใจกับการเคล่ือนไหวร่างกาย มีเจตคติท่ีดี
ต่อการออกก าลงักายและพฒันาศกัยภาพทางกายของตนอีกด้วย 

3. การจัดส่ือวัสดุอุปกรณ์  ส่ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยควรพิจารณา
หลายด้าน โดยค านึงถึงความปลอดภัย ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมกับวัย 
วุฒิภาวะและพัฒนาการความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็ก     
เป็นส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีเด็กสามารถส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ปรับเปล่ียน
รูปร่างและผสมผสานโดยรวมเข้าด้วยกันหรือแยกออกจากกัน ซึ่งท าให้เด็กต้องใช้ความจ าขณะ
ท างาน สนใจจดจ่อในการใช้ส่ือวสัดอุุปกรณ์ มีการหยดุ/ยบัยัง้ความคิด การกระท าของตนหรือต้อง
ปรับเปล่ียนความคิด หรือยืดหยุ่นเพื่อจัดการกับส่ือวัสดุอุปกรณ์นัน้ๆ ทัง้นี ้ส่ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ควรจดัเก็บและช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงส่ือวสัดอุุปกรณ์ได้ง่าย เด็กสามารถเลือกตัดสินใจท่ีจะใช้
ส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีครูจัดเตรียมหรือปรับเปล่ียนความคิดของตนในการใช้ ทัง้ยังเป็นการกระตุ้ น
ความคิดริเร่ิมเมื่อเด็กได้เห็น ได้ใช้และสามารถน ากลบัคืนท่ีเก็บด้วยตนเอง 

สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ 
EF จะต้องจัดสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกให้ปลอดภัย มีระเบียบ จัดพืน้ท่ีให้สอดคล้อง
กบัพฒันาการเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กเล่นในพืน้ท่ีต่างๆ เช่น พืน้ท่ีส าหรับเด็กเล่นบทบาทสมมติ 
พืน้ท่ีส าหรับท างานศิลปะพืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว พืน้ท่ีส าหรับเล่นเกม
การศึกษา พืน้ท่ีท่ีให้เด็กสามารถเคล่ือนไหวร่างกายและท ากิจกรรมได้หลากหลายนอกห้องเรียน
หรือกลางแจ้ง รวมทัง้ส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและ
ความสนใจของเด็ก โดยเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เรียนรู้จากส่ือวสัดอุุปกรณ์ท่ีหลากหลายนัน้ 
การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพจึงมีความส าคัญส าหรับการพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF 
ของเด็กปฐมวัยเพราะขณะท่ีเด็กเข้าเล่นในสภาพแวดล้อมท่ีครูจัดเตรียมไว้นัน้ เด็กได้ฝึกทัง้         
การจดจ าใส่ใจ ความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ และการยืดหยุ่นความคิด 

การจดัสภาพแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัด้านการคิดเชิงบริหาร 
การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพเพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF จึงมี

ความส าคญัส าหรับเด็กปฐมวยั ทัง้นี ้สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีพฒันาการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะดงันี ้

1. สนองความต้องการและความสนใจของเด็ก  เด็กปฐมวยัมีความต้องการ
พืน้ฐานทางร่างกายและจิตใจมากแต่มีพัฒนาการและประสบการณ์น้อย ท าให้เด็กไม่สามารถ
ควบคมุความต้องการของตนเองและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ดงันัน้ บุคคลท่ีใกล้ชิด
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เด็กต้องมีความเข้าใจในเด็ก ไม่ควรลงโทษให้เด็กเจ็บปวดทัง้ร่างกายและจิตใจ แต่ต้องมีวิธีการ
หรือเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างส่ิงแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้และพฒันาการคิดเชิงบริหารของเด็กหรือ 
EF ท าให้เด็กเกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและเรียนรู้ท่ีจะยบัยัง้ควบคมุตนเอง 

2. ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของเด็ก  การจัดสภาพแวดล้อมทางจิต
ภาพเพ่ือพฒันาการคิดเชิงบริหารของเด็กวยั 3-6 ปี ควรมีสภาพแวดล้อมท่ีตอบสนองอารมณ์และ
ความรู้สึกของเด็กในวัยนีท่ี้ต้องการความรักความเข้าใจจากบุคคลท่ีใกล้ชิด ได้รับความอบอุ่น 
ความเอือ้อาทร ช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกปลอดภยัและความมั่นคงทางจิต สภาพแวดล้อมดงักล่าว
จะช่วยให้เด็กเรียนรู้โลกรอบตวัอย่างมีความสขุ ไม่ใช่การเรียนรู้ท่ามกลางการต าหนิติเตียน ถกูท า
โทษ และว่ากล่าวหรือถูกจ ากัดขอบเขตเคล่ือนไหวไม่ได้ท่ีส าคัญทุกคนต้องเข้าใจอารมณ์และ
ความรู้สึกของเด็กวัยนีว้่า ยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ดีพอ                 
การตอบสนองอารมณ์หลากหลายของเด็กด้วยความเข้าใจ รับฟังและยอมรับเด็กรวมทัง้          
ความผูกพันท่ีดีกับเด็กจะช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท างานของ
สมอง ส่วนหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการยับยัง้ ความจ าขณะท างาน การควบคุมอารมณ์ การเปล่ียน/    
การยืดหยุ่นความคิด ดังนัน้ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีจะช่วยพัฒนาการคิดเชิงบริหารคือ      
เด็กควรได้อยู่ท่ามกลางบุคคลท่ีเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเด็กวยันี ้ท่ามกลางบุคคลท่ีเด็กรัก
และรักเด็ก ทัง้คอยให้ค าปรึกษา แนะน าเป็นก าลังใจในการท ากิจกรรมต่างๆ เด็กได้รับการยอมรับ
จากบุคคลรอบข้าง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 

3. มีบรรยากาศอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึกต่างๆ 
สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีจะช่วยพัฒนาการคิดเชิงบริหาร ต้องให้โอกาสเด็กในการเลือกท าส่ิง
ต่างๆ ตามความถนัด หรือความสนใจของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจ และกล้าแสดง           
ความคิดเห็นของตนมากขึน้ ทัง้นีก้ารท่ีเด็กมีโอกาสเลือกอย่างมีขอบเขต เช่น เลือกท ากิจกรรม
ศิลปะท่ีครูจัดเตรียมไว้ในห้องซึ่งมีทัง้การวาดภาพด้วยสีเทียน การปัน้ดิน การเล่นกับสี ท าให้เด็ก
ต้องตดัสินใจเลือกว่าจะท าศิลปะประเภทใด เป็นการเลือกอย่างอิสระแต่มีขอบเขตท าให้เด็กต้องใช้
ทัง้ความจ าขณะท างาน การยับยัง้ และการเปล่ียน/การยืดหยุ่นความคิด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม        
การพัฒนาการคิดเชิงบริหารนัน้ นอกจากบรรยากาศอิสระท่ีให้เด็กแสดงออกซึ่งความคิดและ
ความรู้สึกแล้ว ควรจัดให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศความท้าทาย แต่เหมาะกับวัย 
และได้ใช้ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะร่างกาย ทักษะการคิด ทักษะการท างานร่วมกัน ฯลฯ แสดงออก
ถึงความคิดและความรู้สึกของเด็กก็จะช่วยให้เด็กพฒันาการคิดเชิงบริหารเช่นกนั  
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4. มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง การจัด
สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ และท ากิจกรรมร่วมกันกับ
เด็กอื่นหรือผู้ใหญ่ จะท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เด็กได้ใช้ภาษาส่ือสารกบักลุ่มหรือ
ผู้ ใหญ่พูดบ่อยๆ กับเด็กทุกคนอย่างอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก บรรยากาศท่ีส่งเสริม      
การมีปฏิสมัพันธ์กบับุคคลรอบข้างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัและการท างานร่วมกนั จะช่วยให้เด็ก
ได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับครู และเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดควรพูด เมื่อใด
ควรหยุด  ต้องอดทนรอคอย ปฏิบติัตามกฎ กติกา ต้องใช้ความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ ควบคุม
อารมณ์ การเปล่ียนหรือยืดหยุ่นความคิด มีประสบการณ์การท างานร่วมกับเด็กอื่นทัง้ในกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มเล็ก เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พฒันาการคิดเชิงบริหาร 

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีพัฒนาการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย
ควรมีลกัษณะดงันี ้1) สนองความต้องการและความสนใจของเด็กท่ีมีความกระตือรือร้น สนใจสิ่งท่ี
อยู่รอบตัว อยากรู้อยากเห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามา หรือเกิดความสงสัยใคร่รู้ จึงควรเคารพ
ความสนใจและยอมรับความคิดของเด็ก 2) ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของเด็กท่ีต้องการ
ความรัก  ความเข้าใจ ความอบอุ่น ความเอือ้อาทรจากบุคคลท่ีใกล้ชิด  3) มีบรรยากาศอิสระใน
การแสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึกต่างๆ โดยให้โอกาสเด็กเลือกท าส่ิงต่างๆ ตามความถนัด 
หรือความสนใจ และ 4) มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับเด็กอื่นหรือผู้ ใหญ่ ลักษณะสภาพแวดล้อมทางจิตภาพทัง้     
4 ประการนี ้จะช่วยพฒันาความสามารถในการคิดเชิงบริหารให้กบัเด็กปฐมวยัได้ 

3.6 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวัย ควรยึด

หลกัการส าคญั ดงันี ้(พชัรี ผลโยธิน, 2561, 9-26) 
1. หลกัการเรียนรู้แบบลงมือกระท า  โดยจดัประสบการณ์ท่ีเน้นให้เด็กเรียนรู้แบบ

ลงมือกระท า คือ การเรียนรู้ท่ีเด็กได้จัดกระท ากับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ทัง้นี ้การจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ควรเน้นให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือ
กระท าโดยใช้องค์ประกอบการเรียนรู้แบบลงมือกระท าท่ีประกอบด้วย (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560, 11-28) และ (พชัรี ผลโยธิน, 2561, 9-26) 

1.1. ส่ือ (Materials) ต้องหลากหลาย เพียงพอ เหมาะสมกับอายเุด็ก ให้เด็ก
มีโอกาสและเวลาเพียงพอท่ีจะตัดสินใจเลือกใช้ส่ือวัสดุอุปกรณ์อย่างอิสระ มีโอกาสเชื่อมโยง      
การกระท าต่างๆ เรียนรู้ในเร่ืองของความสมัพนัธ์และมีโอกาสในการแก้ปัญหา 
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1.2. การสัมผัส (Manipulation)  ให้เด็กได้ส ารวจและจัดกระท ากับวัตถุ
โดยตรงท าให้เด็กรู้จัก คุ้นเคยกับวัตถุ และเด็กจะน าวัตถุต่างๆ มาเกี่ยวข้องกันและเรียนรู้เร่ื อง
ความสมัพนัธ์ ซึ่งผู้ใหญ่มีหน้าท่ีจดัให้เด็กค้นพบความสมัพนัธ์เหล่านีด้้วยตนเอง 

1.3. การเลือก (Choice) ให้เด็กเป็นผู้ ริเร่ิมกิจกรรมจากความสนใจและ    
ความตัง้ใจของตนเอง มีอิสระในการเลือกวสัดอุปุกรณ์และตดัสินใจว่าจะใช้อย่างไร 

1.4. ภาษาและการคิด (Child Language and Thought) ให้เด็กมีโอกาสพูด 
อธิบายส่ือสารด้วยภาษาท่าทาง ส่ิงท่ีเด็กพูดจะสะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจของเด็ก      
เมื่อเด็กมีอิสระในการใช้ภาษาเพื่อส่ือความคิด รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่น เด็กจะเรียนรู้
วิธีการพดู ได้รับรู้มมุมองของผู้อื่นท่ีอาจเหมือนหรือต่างจากตน 

1.5. การสนับสนุนจากผู้ ใหญ่  (Adult Scaffolding) ผู้ ใหญ่ต้องสนับสนุน    
การคิดและท้าทายกระตุ้นให้เด็กพยายาม ตลอดจนช่วยเด็กขยายและสร้างงานของตน โดยการพูดกับ
เด็กในส่ิงท่ีเด็กก าลังท าร่วมกันและช่วยให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้  รวมทั ง้สร้าง
ความสมัพันธ์กบัเด็ก สงัเกตและค้นหาความตัง้ใจ สนใจของเด็ก รับฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กคิดและ
ท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง 

จากองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบลงมือกระท าทัง้ 5 ข้อ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น
เมื่อน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกใช้ส่ือวสัดุอปุกรณ์ท่ีมีอยู่หลากหลาย มีเวลาเพียงพอท่ีเด็กจะส ารวจจัดกระท าต่อส่ือ
วสัดุอปุกรณ์ โดยผู้ ใหญ่เป็นผู้สนับสนนุให้เด็กได้คิด ได้ใช้ภาษาพูด อธิบาย ท าให้เด็กเกิดความจ า
ขณะท างาน ได้หยุดหรือยับยัง้การพูด การคิด พฤติกรรม การเปล่ียนหรือยืดหยุ่นความคิด          
การกระท าของตน ดงันัน้หลกัการเรียนรู้แบบลงมือกระท าจึงเป็นหลักการส าคญัท่ีนอกจากจะช่วย
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กทกุด้านแล้ว ยงัช่วยพฒันาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ให้กบัเด็กปฐมวยั 

2. หลกัการเล่น  การเล่นคือการเรียนรู้ของเด็ก กิจกรรมการเล่นท่ีครูจดัให้เด็กได้
เล่นควรมีทัง้ท่ีให้เด็กเล่นอย่างอิสระและเล่นอย่างมีแบบแผนโดยครูก าหนดเป้าหมายให้เล่น 
ส าหรับการเล่นอย่างอิสระจะช่วยให้เด็กรู้จักตดัสินใจว่าจะเล่นอะไร เล่นอย่างไร หรือถ้าจะเล่นกับ
เพื่อน เด็กต้องตัดสินใจว่าจะเล่นกับเพื่อนคนใด การเล่นอิสระจึงช่วยฝึกการตัดสินใจ การยับยัง้ 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามสถานการณ์การเล่นหรือตามกฎกติกาการเล่น ส่วนการเล่นอย่างมี
แบบแผนท่ีครูก าหนดสามารถช่วยพฒันาและส่งเสริมการคิดเชิงบริหารได้ ขึน้อยู่กับการออกแบบ
การจัดกิจกรรมของครู ทัง้นี ้กิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัยมีหลากหลาย เช่น การเล่นบทบาท
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สมมติ และกลางแจ้ง การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม ฯลฯ แต่ละกิจกรรมช่วยให้เด็กเกิดความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารหรือ EF แตกต่างกนัไป  

3. หลกัพฒันาการเด็ก  การจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาการคิดเชิงบริหารหรือ EF 
ควรยึดหลักพฒันาการเด็กโดยค านึงถึงวยั ความสามารถ และความสนใจของเด็ก ทัง้นีพ้ัฒนาการ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีซบัซ้อนขึน้ รวมทัง้น าไปสู่ความสามารถในการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของ
เด็ก ขณะเดียวกนัสมองของเด็กปฐมวยัมีการพัฒนาเพิ่มความจ า และมีการจดัการกบัข้อมลูท่ีเด็ก
ได้รับจากประสบการณ์ตรงท่ีมีความหมายต่อตวัเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจและ
สะท้อนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริงของเด็ก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความจ าขณะท างาน 
การหยดุหรือยับยัง้การกระท าการคิด และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือยืดหยุ่นความคิด การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยัจึงต้องเหมาะสมกบัวยั พฒันาการ ความสามารถ และความสนใจของเด็ก 

4. หลกัการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  โดยให้โอกาสเด็กท างานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน 
เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกัน การฟังความคิดเห็นของผู้ อื่นท่ีแตกต่างจากตน เด็กได้สนทนา 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั กระตุ้นให้เกิดความขดัแย้งทางความคิดโดยการถาม
ค าถาม จะช่วยให้เด็กเกิดการยืดหยุ่นความคิดหรือเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะให้ผลดี
และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการคิดเชิงบริหารหรือ EF โดยเฉพาะถ้าเด็กมีการพดูคยุกนั เด็กแต่
ละคนจ าเป็นต้องหาเหตุผลมาสนบัสนุนความคิดเห็นของตน ต้องควบคมุอารมณ์ ยบัยัง้พฤติกรรม
ไม่ให้หนุหนัพลนัแล่น อีกทัง้ต้องหยดุคิดก่อนท า 

     สรุปใจความส าคัญทัง้หมดได้ว่า การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดเชิง
บริหารหรือ EF ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรยึดหลัก 4 ประการ คือ หลักการเรียนรู้แบบลงมือกระท า 
หลกัการเล่น หลกัพฒันาการเด็ก และหลกัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

ดาวซัน และกูแอร์ (Dawson & Guare, 2016, March, 22) เสนอหลักการพัฒนา
ทักษะ EF ของเด็ก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกฎท่ีใช้ในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถจัดการกับ        
การท างานได้ส าเร็จด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมและฝึกฝนทักษะ EF ได้        
อย่างเต็มตามศกัยภาพ โดยมีหลกัการ ดงันี ้

1. สอนทักษะท่ีเด็กยังบกพร่องดีกว่าคาดหวังว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เองจาก            
การสังเกตหรือซึมซับ เด็กแต่ละคนมีทักษะ EF ท่ีแตกต่างกัน เด็กบางคนสามารถท างานท่ีได้รับ
มอบหมายส าเร็จได้ด้วยตนเอง แต่เด็กบางคนอาจจะท าไม่ได้หรือติดขัดอย่างใดอย่างหน่ึงใน
ระหว่างการท างาน จึงท าให้ไม่สามารถท างานได้จนส าเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่างานนัน้มีระดับ
ทกัษะ EF ท่ีสงูกว่าทกัษะท่ีเด็กคนนัน้มีอยู่ ดงันัน้ครูจึงต้องช่วยสอนเด็กอย่างเป็นขัน้ตอน โดยระบุ
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พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ระบุเป้าหมายของพฤติกรรมที่ต้องการให้เด็กท าได้ และพฒันาขัน้ตอนท่ีจะ
น าไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แล้วด าเนินการตามขัน้ตอนดงักล่าว ในระยะเร่ิมต้นครูอาจเป็นผู้ช่วยเหลือ
ดแูลอย่างใกล้ชิดก่อน แล้วจึงค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลง 

2. ค านึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก บ่อยครัง้ท่ีผู้ปกครอง ครูคาดหวังว่าเด็ก
จะต้องท าส่ิงนัน้ส่ิงนีไ้ด้ซึ่งสูงกว่าระดับพัฒนาการของเด็กท่ีควรจะเป็น แต่ครูควรสังเกตว่าเด็กมี
พัฒนาการตามวัยหรือไม่  อะไรท่ีเด็กท าไม่ได้หรือท าได้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน แล้วรีบให้             
ความช่วยเหลือ กระตุ้นให้เด็กสามารถมีพฒันาการอย่างสมวยั 

3. เปล่ียนการช่วยเหลือจากส่ิงภายนอกสู่ภายในตัวเด็ก คอร์เทกซ์กลีบหน้าผาก
ส่วนหน้าท่ีควบคุมการท างานหรือ EF ในเด็กยังมีขนาดเล็กมาก และยังพัฒนาได้ไม่เต็มท่ีเหมือน
ผู้ ใหญ่ ดังนัน้การฝึกฝนทักษะ EF ทุกทักษะต้องเร่ิมต้นจากส่ิงท่ีอยู่ภายนอกตัวเด็ก เช่น การเดิน
ข้ามถนน ครูเดินจงูมือเด็กจนถึงถนนท่ีจะข้าม ครูพดูว่ามองทัง้สองข้าง มองซ้าย มองขวา มองซ้าย
อีกครัง้ ไม่มีรถแล้วเดินข้ามได้ เมื่อเด็กได้ยินก็จะเปล่ียนจากส่ิงท่ีอยู่ภายนอกเข้าสู่ภายในตัวเด็ก 
ท าซ า้ๆและคอยสงัเกตว่าถ้าเมื่อไม่มีส่ิงกระตุ้นจากภายนอกเด็กสามารถข้ามถนนได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

4. ระลึกเสมอว่าส่ิงต่างๆ ภายนอกตัวเด็กสามารถจัดการเปล่ียนแปลงได้ทัง้
สภาพแวดล้อม เด็กบางคนอยากดูโทรทัศน์จนละเลยการท าการบ้าน ผู้ ใหญ่ ผู้ปกครอง หรือครู
อาจจะปิดโทรทศัน์หรือเปลี่ยนสถานท่ีในการท าการบ้านท่ีไม่มีโทรทศัน์ให้ด ูส่วนการท างานเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง อาจต้องมีหลากหลายแนวทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย ซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีแนวทางท่ี
แตกต่างกัน เช่น การปัน้ส้ม เด็กบางคนอาจเร่ิมจากการปัน้ผลส้ม กิ่งและใบไม้ แล้วค่อยน ามา
ประกอบกันเป็นผลส้ม แต่เด็กอีกคนอาจปัน้ผลส้มเพียงอย่างเดียว โดยไม่ว่าจะเป็นแนวทางใด    
แต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือผลส้มเหมือนกัน นอกจากนีก้ารปฏิสัมพันธ์กับเด็ก อาจต้องอาศัย
หลากหลายวิธี เช่น การชีแ้นะ การเตือนความจ า การตรวจสอบว่าเด็กเข้าใจถกูต้อง เป็นต้น 

5. กระตุ้ นให้เด็กใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิด          
ความช านาญและควบคมุได้มากกว่าท่ีจะใช้การบังคับต่อสู้เพื่อให้เด็กท า เด็กมกัจะท าในส่ิงท่ีเด็ก
อยากท า ซึ่งบางอย่างอาจจะขัดแย้งกบัส่ิงท่ีครูหรือผู้ปกครองต้องการ ดงันัน้ครูหรือผู้ปกครองควร
มีกิจวตัรประจ าวนัให้เด็กรู้ว่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้กลายเป็นส่ิงหน่ึงท่ีต้องท าในแต่ละวนั หรือให้
ทางเลือกเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ ไม่ใช่การบังคับ หรือใช้การเจรจาต่อ รอง
เพื่อท่ีจะเปลี่ยนจากการบงัคบัให้ท าเป็นส่ิงท่ีเด็กอยากท า 

6. สร้างงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กได้ใช้ความพยายาม
อย่างมากท่ีสดุ งานท่ีต้องใช้ความพยายามมีอยู่สองอย่าง คือ งานท่ีเราไม่ค่อยถนดักบังานท่ีเราท า
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ได้แต่ไม่อยากท า เช่นเดียวกับเด็กเมื่อให้งานท่ีเด็กไม่ค่อยถนดั ครูอาจต้องแยกงานนัน้ๆ ออกเป็น
ส่วนๆ แล้วให้เด็กท าในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก่อนหรือหลงัก็ตาม จนท้ายท่ีสุดเด็กสามารถ
ท างานนัน้ได้อย่างส าเร็จ 

7. ใช้ส่ิงกระตุ้นเพื่อเพิ่มพนูการเรียนรู้ การกระตุ้นคือการให้รางวลัท่ีถือว่าเป็นส่ิงท่ี
ท าเป็นปกติและเรียบง่าย เช่น ช่วยแม่ท าความสะอาดบ้าน ผลท่ีตามมาคือบ้านท่ีสะอาด น่าอยู่ 
และความภาคภูมิใจของเด็กท่ีสามารถท าได้ เป็นต้น แล้วเด็กจะเรียนรู้ขัน้ตอนและกระบวนการใน
การท างานต่างๆ เพิ่มมากขึน้ 

8. ให้การสนับสนุนท่ีเพียงพอเพื่อให้เด็กประสบความส าเร็จ ให้ความส าคัญกับ
การสนับสนุนท่ีเพียงพอและเด็กประสบความส าเร็จอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือมากเกินไป          
นัน่หมายความว่าเด็กล้มเหลวเพราะไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการท างาน หรือช่วยเหลือ
น้อยเกินไปจนเด็กไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 

9. สนับสนุนและดูแลอย่างต่อเน่ืองจนกว่าเด็กจะเกิดความช านาญและประสบ
ความส าเร็จ การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ การสอนทักษะ การท าจนส าเร็จซ า้ๆ แต่สุดท้ายเด็กก็
ล้มเหลวเมื่อต้องท างานด้วยตนเอง ดังนัน้การสนับสนุนและดูแลเด็กจึงต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
จนกว่าเด็กจะเกิดความช านาญและมีพฒันาการท่ีดีขึน้ 

10. หยุดให้การสนับสนุน การดูแล และการกระตุ้น ต้องค่อยๆ ถอนตัวออกมา 
อย่าออกมาทันที ถ้าสนับและดูแลอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอทุกครัง้ อาจไม่ทราบได้เลยว่าเด็ก
สามารถท าได้ด้วยตนเองหรือไม่ ครูอาจต้องลดบทบาทบางอย่างลง และสงัเกตว่าเด็กยงัสามารถ
ท างานได้ด้วยตนเองหรือไม่ แต่ถ้าลดบทบาทแล้วเด็กท าไม่ได้ อาจต้องรักษาบทบาทนัน้ไว้ก่อน 
แล้วค่อยหาช่วงจังหวะเวลาท่ีจะค่อยๆ ลดบทบาทนัน้ๆ ลงจนเด็กสามารถท างานได้ประสบ
ความส าเร็จด้วยตนเอง 

หลักการทัง้ 10 ข้อจะเห็นได้ว่าให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้ ใหญ่  ครู หรือ
ผู้ปกครองท่ีจะช่วยเหลือเด็กพฒันาทกัษะ EF ได้ในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสลบั การยบัยัง้ชัง่ใจ 
การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน และการวางแผน ซึ่งขึน้อยู่กับว่าเด็กแต่ละคนต้องการ
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านใดเป็นพิเศษ ซึ่งครูหรือผู้ปกครองก็สามารถน าหลักการดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะ EF ท่ีเติบโตและพัฒนาไปตามวัย ซึ่งเด็กจะสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและปฏิบติังานต่างๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ 

พัชรี ผลโยธิน (2561, 9-28) ได้เสนอแนวการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิด    
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยไว้ว่า การจัดประสบการณ์ท่ีน าไปสู่ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
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หรือ EF ควรให้เด็กมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านในการรับข้อมูล
กับบุคคล ส่ือวัสดุอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกับเด็กปฐมวัยทัง้ทางกายภาพและจิตภาพ 
ทัง้นีแ้นวการจดัประสบการณ์ท่ีเด็กปฐมวัยควรได้รับเพื่อพฒันาการคิดเชิงบริหารหรือ EF มีดงันี ้

1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและการท างานของสมองเหมาะ
กับอายุ วุฒิภาวะ ระดับพัฒนาการและการพัฒนาความจ าขณะท างาน การยับยัง้ และการ
ยืดหยุ่นความคิดในเด็กปฐมวยั 

2. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ห้าได้
เคล่ือนไหวร่างกาย ส ารวจ เล่น สงัเกต สืบค้น ทดลอง ลองผิดลองถูก จินตนาการ สร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ข้อมูลท่ีเข้าสู่สมองเด็กผ่านทางประสาทสัมผัสทัง้ห้า โดยใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลายมีความหมายกับเด็ก สมองจะจัดเก็บข้อมูลท่ีรับเข้าม า เกิดเป็นความจ าเพื่อ              
การเรียกใช้ หากข้อมลูนัน้ไม่ส าคญัก็จะหายไปจากความจ า 

3. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิด ริเร่ิม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและ
น าเสนอผลงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเด็กอื่น โดยครูเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก 
และใช้ค าถามเพื่อพฒันาความจ าขณะท างาน การหยดุ และการปรับเปล่ียนยืดหยุ่นความคิดของเด็ก 

4. จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กอื่น กบัผู้ ใหญ่ ได้เรียนรู้ท ากิจกรรม
แบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ เช่น ศิลปะแบบร่วมมือ อ่านหนังสือนิทานร่วมกัน ฯลฯ ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาการคิดเชิงบริหารในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข จะช่วยให้
เด็กผ่อนคลาย ความจ าของเด็กจะท างาน ถ้าข้อมูลนัน้ถูกเรียกใช้งานบ่อยครัง้ จะช่วยท าให้เด็ก
พฒันาพืน้ฐานการคิดเชิงบริหารหรือ EF 

5. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย       
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกบับริบท สงัคม และวฒันธรรมที่เด็กอาศยัอยู่ 

6. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีผ่านกิจวัตรประจ าวัน และสร้าง
วินัยเชิงบวกให้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ี
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอือ้ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF 
ของเด็กปฐมวัย เช่น ให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงร่วมกันในห้อง เสนอทางเลือกอย่างมี
ขอบเขตให้เด็กเลือก เช่น จัดศิลปะ 3 ชนิด (วาดภาพด้วยสีเทียน ปัน้ดิน ตัดปะ) ให้เด็กเลือกท า      
1 ชนิด เป็นต้น 

7. จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนา
และส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ให้กบัเด็กท่ีบ้าน เช่น พดูคยุในระดบัสายตากบัลกู ท าให้ลูก
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เห็นว่าพ่อแม่ให้เกียรติสนใจ เอาใจใส่ ให้ความรัก ความเอือ้อาทร รับฟังในส่ิงท่ีลูกพดู เป็นการส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้เด็กมีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ีพดู หรือให้เวลาลกูคิดก่อนตอบหรือก่อนท าจะ
ช่วยให้ลกูพร้อมในการพฒันาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ในระดบัสงูขึน้ไป 

สรุปว่า แนวการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3 – 6 ปี ครูควรจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความสามารถและ     
ความสนใจของเด็ก จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้คิดริเร่ิม วางแผน ปฏิบัติและ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น บุคคลอื่น ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมี
ความหมายกับเด็ก ได้รับการส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี มีพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุน   
การพฒันาและการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กท่ีบ้านอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

จากการศึกษาทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้  หลักการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหาร ผู้ วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารเป็น  4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ตาราง 6 การสังเคราะห์ขัน้ตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดประสบการณ์          
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

ทฤษฎีเก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 

หลักการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการ
คิดเชิงบริหาร 

สังเคราะห์ได้เป็น 

พฒันาการทาง
สติปัญญาของเด็ก
ปฐมวยัเกิดจากการมี
ปฏิสมัพันธ์กบั
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวโดย 

จดัประสบการณ์ให้
สอดคล้องกบัวิถีชีวิต
และบริบทวฒันธรรมท่ี
แวดล้อมตวัเด็ก 

สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เอือ้ต่อ
การพฒันาและ
ส่งเสริมการคิดเชิง 

ขัน้ท่ี 1 
ขัน้เตรียม

สภาพแวดล้อม 
(Environment) 

โดยการซึมซบัหรือดูด
ซบัประสบการณ์ 

จดัประสบการณ์ให้
สอดคล้องกบัวิถีชีวิต
และบริบทวฒันธรรมท่ี
แวดล้อมตวัเด็ก 

บริหารหรือ EF ของ
เด็กปฐมวยั 

ขัน้ท่ี 1 
ขัน้เตรียม

สภาพแวดล้อม 
(Environment) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ทฤษฎีเก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 

หลักการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการ
คิดเชิงบริหาร 

สังเคราะห์ได้เป็น 

เด็กทกุคนมีพฒันาการ
ทางความรู้ความเข้าใจ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้
เกิดจากการกระท าเป็น
ความคิดรวบยอด 

การจัดประสบการณ์
ผ่านการลงมือปฏิบติั
และการเล่นท่ี
หลากหลาย 

จดัประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ลงมือกระท า ได้คิด
ริเร่ิม วางแผน ปฏิบติั 

ขัน้ท่ี 2 
ขัน้สร้างประสบการณ์ 
(Active learning) 

การมีปฏิสมัพันธ์ทาง
สงัคมเกิดการร่วมมือ
และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

พ่อแม่ ครอบครัว 
ชมุชนและทกุฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การพฒันาเด็ก 

จดัประสบการณ์โดย
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เด็กมีส่วนร่วม
สนบัสนนุการพฒันา
และส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารหรือ EF 
ให้กบัเด็กท่ีบ้าน 

ขัน้ท่ี 3 
ขัน้เรียนรู้สังคมและ
เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น 
(Learning social & 
Understand other 

emotions) 

การส ารวจ ทดลอง ลอง
ผิดลองถกูจนเกิดความ
เข้าใจในส่ิงนัน้  ๆ

จดัประสบการณ์
ครอบคลมุพัฒนาการ

ทกุด้าน 

จดัประสบการณ์ให้
สอดคล้องกบั

พฒันาการและการ
ท างานของสมอง 

ขัน้ท่ี 4 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
(Summary and 

Evaluation) 

 
จากตาราง ผู้วิจยัสงัเคราะห์ขัน้ตอนออกมาเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม (Environment)   
ครูวางแผนการเรียนรู้จากการตัดสินใจจัดกระท าต่อส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์          

อันได้แก่ ของจริง ของจ าลอง เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ท่ีครูน าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น         
การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อส่ือสารถึงความรู้ ความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการในการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อเป็นการเตรียมสภาพแวดล้อมก่อนการเรียนส าหรับเด็ก 
กระตุ้ นให้เด็กเกิดความสนใจและมีความพร้อมในการเรียนมีส่วนกับการจัดประสบการณ์           
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การเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึน้ ในขัน้นีย้ังมีการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองก่อนเร่ิมกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
และการส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนั โดยการวิจยันีจ้ะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน ผู้ ปกครองจะเป็นต้นแบบในการฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้เด็กมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม การร่วมมือระหว่างครูกบัเด็กและผู้ปกครอง 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สร้างประสบการณ์ (Active learning)  
เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันโดยการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง

นักเรียนและผู้ปกครองผ่านส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ 
กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก กิจกรรมพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสัย กิจกรรมพัฒนาการคิด กิจกรรมพัฒนาภาษา และกิจกรรมส่งเสริม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การได้ลงมือท า ตวัอย่างเช่น การฟังนิทาน  การทดลองวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร การทศัน
ศึกษาทัง้ในและนอกสถานท่ี  การร่วมมือและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างครูกับเด็กและ
ผู้ ปกครอง  ในหน่วยการเรียนรู้คือ เป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจและสามารถตัง้เป็นค าถามกระตุ้ น
ความสามารถในการคิดเชิงบ ริหารส าหรับเด็กปฐมวัยได้ นอกจากนีย้ังเป็นเร่ืองท่ีเด็กมี
ประสบการณ์เดิมและใกล้ตวั รวมทัง้เป็นเหตกุารณ์และวิถีชีวิตในรอบปี ประกอบด้วย 

สปัดาห์ท่ี 1  หน่วย บ้านนีม้ีรัก 
สปัดาห์ท่ี 2  หน่วย อยู่อย่างไรให้ปลอดภยั 
สปัดาห์ท่ี 3  หน่วย ข้าวกล้าชาวนาไทย 
สปัดาห์ท่ี 4  หน่วย มะพร้าว 
สปัดาห์ท่ี 5  หน่วย ผลไม้หลากสี 
สปัดาห์ท่ี 6  หน่วย สตัว์ป่าน่ารู้ 
สปัดาห์ท่ี 7  หน่วย มหศัจรรย์สีของดอกไม้ 
สปัดาห์ท่ี 8  หน่วย วนัลอยกระทง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้เรียนรู้สังคมและเข้าใจอารมณ์ผู้ อื่น (Learning social & Understand 
other emotions)  

เด็กปฐมวัยน าเสนอการเรียนรู้ร่วมกับผู้ อื่นโดยการเล่าเร่ืองราว กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่มให้เพื่อน ครูและผู้ปกครองฟัง ซึ่งเป็นการสะท้อนความคิด การท างานร่วมกับผู้อื่น  
ความเข้าใจและยอมรับการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปและประเมินผล (Summary and Evaluation)  
เด็กปฐมวัยร่วมกันสรุปส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจาก

การลงมือปฏิบติัและประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
3.7 ตัวบ่งชีแ้ละการประเมนิพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร 

3.7.1 ความหมายตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้(Indicator) เป็นค าท่ีทางส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, 427) 

ให้ความหมายเอาไว้ว่าตัวเลขอตัราส่วนซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ในระยะเวลาหน่ึง เช่น ดชันีค่าครอง
ชีพ ส่วนทาง ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, 259-261) ได้ให้ความหมายว่า ตัวแปร ค่าท่ีวัด
หรือสงัเกตได้ซึ่งบ่งบอกหรือแสดงผลการด าเนินงานทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ความรู้
ของประชาชนสามารถวัดได้จากปริมาณและคุณภาพการศึกษาจากตัวบ่งชี ้3 ตัว คือ จ านวนปี
เฉล่ียท่ีได้รับการศึกษาของประชาชน อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย และคะแนน
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน ตวับ่งชีเ้ป็นสารสนเทศท่ีแสดงสภาวะหรือสภาพการณ์
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงของส่ิงท่ีเราสนใจช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
ซึ่งใช้เป็นตัวตัดสินคุณภาพการปฏิบัติหรือผลท่ีได้รับ ตัวบ่งชีจ้ าแนกได้หลายประเภท ดังนี ้ 
(ฐาปณีย์ แสงสว่าง, 2559, 16) 1) จ าแนกเชิงระบบแบ่งเป็นตัวบ่งชี ปั้จจัยน าเข้า ตัวบ่งชี ้
กระบวนการและตัวบ่งชีผ้ลผลิต และ 2) จ าแนกตามองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้แบ่งเป็นตัวบ่งชีท่ี้
เป็นตัวแทน ตัวบ่งชีเ้ด่ียวและตวับ่งชีร้วม การพฒันาตัวบ่งชีท้างการศึกษามี 2 แนวทาง คือ 1) จัดกลุ่ม
ตวัแปรท่ีสัมพันธ์กันกับสภาวะท่ีต้องการโดยใช้หลักเหตุผลทางทฤษฎี แล้วจัดล าดับความส าคัญ
ตามหลักเกณฑ์เพื่อสังเคราะห์เป็นตัวบ่งชี ้และ 2) สร้างตัวบ่งชีโ้ดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และ
สังเคราะห์จัดกลุ่มตัวแปรโดยวิธีการทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ตัวประกอบ การวิเคราะห์           
กลุ่มลิสเรล (LISREL) การพัฒนาและกระบวนการสร้างตัวบ่งชีเ้ป็นจุดเน้นส าคัญในการวิจัยและ        
การตดัสินใจ รวมทัง้คณุลกัษณะท่ีดีของตวับ่งชี ้คือ ความไว ความเฉพาะเจาะจงและความแกร่ง 

นงลักษณ์  วิรัชชยั, ชยตุม์  ภิรมย์สมบติั, และศจีมาศ  ณ วิเชียร (2551, 18-
19), จอห์นสโตน (Johnstone, 1981, 53-54) และฟิทซ์  กิบบอน (Fitz-Gibbon, 2002, online)     
ได้กล่าวถึงแนวคิดของจอห์นสโตน และฟิทซ์  กิบบอน และความหมายของตวับ่งชีส้รุปได้ดงันี ้

1. ตวับ่งชีต้้องระบุให้ข้อมลูสารสนเทศอย่างกว้างๆ ของประเด็นหรือส่ิงท่ี
ต้องการศึกษาท่ีมีความถกูต้องแม่นย า เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการศึกษา
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการท่ีซับซ้อน ซึ่งเน้นผลการวดัท่ีละเอียดถี่ถ้วนกว่า หรือมี
ความถกูต้องแม่นย าแน่นอนกว่า 
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2. ตัวบ่งชีแ้ตกต่างจากตวัแปร ตรงท่ีตัวบ่งชีใ้ห้ข้อมูลสารสนเทศของส่ิงท่ี
ต้องการศึกษาสรุปรวมทุกด้านอย่างกว้างๆ เพราะเป็นตวัแปรประกอบ  ซึ่งตวับ่งชีอ้าจสร้างมาจาก
ตวัแปรหลายร้อยตวัได้ แต่ตวัแปรให้สารสนเทศของส่ิงท่ีต้องการศึกษาเฉพาะด้านใดด้านหน่ึงเท่านัน้ 

3. ค่าของตัวบ่งชี ้แสดงถึงปริมาณของส่ิงท่ีต้องการศึกษา ท่ีมีค่าปรากฏ
เป็นตวัเลขเท่านัน้และการแปลความหมายค่าของตวับ่งชีต้้องสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนการสร้างตวับ่งชีไ้ด้ 

4. ค่าของตวับ่งชี ้แสดงข้อมลูสารสนเทศในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของส่ิงท่ี
ต้องการศึกษาเมื่อน าตวับ่งชีท่ี้ได้จากช่วงเวลาท่ีต่างกนัมาเปรียบเทียบกนั จะแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของส่ิงท่ีต้องการศึกษาได้ 

5. ตัวบ่งชีเ้ป็นหน่วยพืน้ฐานของการพัฒนาทฤษฎีใหม่ เป็นการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวแปร 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การบรรยายส่ิงท่ีต้องการศึกษา 2) การก าหนดนิยามเชิงทฤษฎี
ของส่ิงท่ีต้องการศึกษาเพื่อบอกความหมายในภาพรวม 3) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของส่ิง
ท่ีต้องการศึกษาว่าวัดได้จากตัวแปรอะไร เคร่ืองมือวัดชนิดใดและวัดจากใคร 4) การวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างตัวแปรส่ิงท่ีต้องการศึกษา ดังนัน้ การก าหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยาม
เชิงปฏิบัติการ ควรมีความสอดคล้องตรงกัน เพื่อให้นักวิจยัอนมุานความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรท่ี
ได้จากการวดัไปสู่ตวับ่งชีเ้ชิงทฤษฎีในกลุ่มประชากรได้อย่างถกูต้อง 

สรุปได้ว่า ตัวบ่งชี ้หมายถึง ตัวแปรประกอบท่ีแสดงสารสนเทศของส่ิงท่ี
ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมไว้อย่างกว้างๆ ณ ช่วงเวลาหน่ึง โดยค่าของตัวบ่งชีท่ี้ได้จากช่วงเวลา
ต่างกนัสามารถน ามาเปรียบเทียบกนัเพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของส่ิงท่ีต้องการศึกษาได้ 

3.7.2 ประโยชน์ของตัวบ่งชี ้
นงลักษณ์  วิรัชชัย, ชยุตม์  ภิรมย์สมบัติ, และศจีมาศ  ณ วิเชียร (2551,      

22-26) ได้สงัเคราะห์จดุมุ่งหมายของการใช้ตวับ่งชีไ้ว้ 3 ประการ ดงันี ้1) เพื่อบรรยายสภาพของส่ิง
ท่ีต้องการศึกษาเพื่อให้เข้าใจการท างานของส่ิงนัน้ได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนการฉายภาพ         
ณ ช่วงเวลาหน่ึง 2) เพื่อแสดงแนวโน้มหรือการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีต้องการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ
ลักษณะการเปล่ียนแปลงของส่ิงนัน้ ณ ช่วงเวลาหน่ึง ได้อย่างถูกต้องแม่นย า เปรียบเสมือน
การศึกษาระยะยาวและ 3) เพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการศึกษากับเกณฑ์หรือระหว่างระบบของ
ประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ทัง้นีจ้ากจดุมุ่งหมายของการใช้ตวับ่งชีด้ังกล่าวสามารถน าตวับ่งชีไ้ปใช้
ประโยชน์ได้ดงันี ้(ฐาปณีย์ แสงสว่าง, 2559, 18)  
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1. ก าหนดนโยบายและวตัถปุระสงค์การด าเนินงาน 
ปัจจุบันการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชีไ้ด้ถูกน าไปใช้ในการก าหนด

นโยบายและวัตถุประสงค์ท าให้ตัวบ่งชีม้ีการพัฒนาขึน้ มีความชัดเจน คงเส้นคงวาและตรวจสอบ
ได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากเดิมท่ีว่าการพัฒนาตัวบ่งชีอ้าศัยเพียงประสบการณ์ของผู้ บริหารและ
สารสนเทศจากการวิจัยเท่านัน้ ท าให้ตัวบ่งชีไ้ม่มีความชดัเจน ตีความแตกต่างกันไป ไม่คงเส้นคง
วาและยากต่อการตรวจสอบ การก าหนดนโยบายและวตัถปุระสงค์การด าเนินงานโดยใช้ตวับ่งชีท้ า
ได้ 2 วิธี คือ 1) ใช้เป็นข้อความตามแบบเดิม แต่ขยายความให้มีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ขึน้โดยก าหนดตัวบ่งชีใ้ห้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ และ 2) บูรณาการตัวบ่งชีแ้ละ
เกณฑ์ท่ีเป็นเป้าหมายเข้าไปในนโยบายและวตัถปุระสงค์ด้วย 

2. ก ากบัและประเมินผลการด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทัง้จากปัจจัย

ภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือวิวัฒนาการตามธรรมชาติของการด าเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นีจ้ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอโดยอาศัยตัวบ่งชี ้ค่า
ของตวับ่งชีแ้ต่ละช่วงเวลาท่ีน ามาเปรียบเทียบกนัจะช่วยให้เข้าใจสภาพความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ถูกต้องและค่าของตัวบ่งชีท่ี้น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้สามารถก ากับติดตาม
ตรวจสอบได้ว่า การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด เกิดผลกระทบ
อะไรบ้าง และหากเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระบบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จะช่วยให้
ทราบว่าด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด ทัง้นี ้ตัวบ่งชีท่ี้เป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมินระบบต้องเป็นตวับ่งชีท่ี้มีความเป็นกลางไม่ขึน้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีค่าท่ีเป็นไปตามมาตร
วดัแบบช่วง และตีความหมายตวับ่งชีโ้ดยเทียบกบัเกณฑ์เฉพาะกลุ่มได้ 

3. จดัอนัดบัและจดัระดบัของระบบ 
ตัวบ่งชี เ้ป็นประโยชน์ในการบรรยายสภาพของระบบและเป็น

เคร่ืองมือส าคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเอือ้ต่อการรวมกลุ่มประเทศท่ีมีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกนัเพื่อน าไปสู่การสร้างกลไกความร่วมมือในการพฒันาประเทศ การจดัอนัดับของระบบ
จะช่วยให้ทราบได้ว่าระบบของประเทศใดท่ีมีอันดบัหรือระดับการพัฒนาเดียวกนัและประเทศหรือ
ภมูิภาคใดมีระดบัการพฒันาต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีควรได้รับการพฒันาอย่างเร่งด่วน 

4. วิจยัเพื่อพฒันาระบบ 
การสร้างตวับ่งชีข้ึน้เพื่อใช้เป็นหน่วยพืน้ฐานในการวิเคราะห์ ช่วยลด

ปัญหาเกี่ยวกบัความเชื่อมัน่และความเท่ียงตรงต ่าของตวัแปร การสร้างตวับ่งชีจ้ะท าให้ผลการวิจัย
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มีความเท่ียงตรงมากขึน้ ซึ่งตวับ่งชีใ้ห้สารสนเทศเกี่ยวกับแนวโน้มหรือการเปล่ียนแปลงเท่านัน้แต่
ไม่ได้ให้สารสนเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชีส้ าหรับ   
การวิจยัในอนาคตจึงเป็นเพียงการให้ข้อเสนอแนะหรือสมมติฐานวิจยัเท่านัน้ 

5. แสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี และประกนัคณุภาพ 
ปัจจุบันการประเมินผลแบบใหม่ได้เกิดจากแนวคิดการปฏิรูประบบ

การด าเนินงานทุกระบบบริหารโดยใช้ผลผลิตเป็นตัวก ากับ หน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมใน        
การก าหนดเกณฑ์ผลผลิตและวิธีบริหารการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้              
การประเมินผลแบบใหม่ให้ความส าคัญกับหน่วยงานระดับล่างทุกหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรใน
หน่วยงานท าหน้าท่ีเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน วิธีการด าเนินงาน สร้างระบบแสดงความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าท่ีและระบบประกันคุณภาพการด าเนินงานของตนว่าได้ผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด
เพียงใด โดยอาศยัชดุของตวับ่งชีเ้ป็นเคร่ืองก ากบัการด าเนินการของหน่วยงาน 

6. ก าหนดเป้าหมายท่ีตรวจสอบได้ 
ปัจจบุนัการประเมินผลแบบใหม่และการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานแบบ

ใหม่ส าหรับการประเมินได้ใช้แนวคิดการประกนัคุณภาพและการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ี
มีความแตกต่างกันของหน่วยงานแต่ละระดับ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแบบใหม่นีถู้กก าหนด
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประเมินทุกฝ่าย มีลักษณะเป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีหน่วยงาน
นัน้ๆ ตัง้ใจจะปฏิบัติและประเมินผลว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้กับการปฏิบัติจริงแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร ดังนัน้ จึงไม่มีหน่วยการวดัท่ีเป็นกลางส าหรับเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน แต่หน่วยงาน
นัน้ๆ ต้องบรรยายเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานตนเองให้สามารถเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอื่น 

สรุปได้ว่าตัวบ่งชีม้ีประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจส่ิงท่ีต้องการศึกษาทัง้    
ด้านการวิจัยและตัวบ่งชีจ้ะช่วยให้ผลการวิจัยมีความเท่ียงตรงมากยิ่งขึน้และด้านการบริหาร       
การด าเนินงานท่ีตัวบ่งชีจ้ะช่วยให้การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การด าเนินงานมี          
ความชัดเจน คงเส้นคงวาและตรวจสอบได้ง่าย การก ากับและประเมินผลการด าเนินงานมีความ
ถกูต้อง การจัดอนัดบัของระบบน าไปสู่การสร้างกลไกความร่วมมือในการพฒันาได้ และตวับ่งชีย้ัง
แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีและประกันคุณภาพท่ีได้ปฏิบัติตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ รวมทัง้แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเป้าหมายท่ีตรวจสอบได้ว่าความตัง้ใจท่ีจะปฏิบติักับ
การปฏิบติัจริงนัน้เป็นอย่างไร 
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3.7.3 การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร 
จิเอีย และคณะ (Gioia et al, 2000, 17-20),  ไอซ์ควิช และจิเอีย (Isquith & 

Gioia, 2008, online) ได้กล่าวถึงการประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารว่าแบบประเมิน
พฤติกรรมความสามารถในการคิดเชิ งบ ริหาร (Behavior Rating Inventory of Executive 
Functions : BRIEF) มีลักษณะการตอบท่ีให้รายงานปัญหาของพฤติกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 8 ด้าน โดยแต่ละด้านมีค าอธิบายท่ีเป็นเนือ้หาและการแปล
ความหมายดงันี ้

1. การยบัยัง้ (Inhibit) 
เป็นการประเมินความสามารถทางการควบคุม การยับยัง้ เช่น 

ความสามารถในการยับยัง้ การต่อต้านความวู่วาม หรือการไม่แสดงพฤติกรรมความวู่วามและ
สามารถหยดุพฤติกรรมตนเองได้ในเวลาท่ีเหมาะสม มีความยากล าบากในการต่อต้านความวู่วาม
และพิจารณาถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ก่อนท า คือมีการควบคมุต ่ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกนั มีความยากล าบากใน
การอดทนในห้องเรียน พดูสอดแทรก ขดัจังหวะ ส่งเสียงดงัในห้องเรียนบ่อยๆ เรียกร้องความสนใจ
จากผู้ ใหญ่มาก อาจจะเร่ิมต้นกิจกรรมหรืองานก่อนฟังค าแนะน า ก่อนวางแผนพัฒนาก่อน
จัดระบบความเข้าใจหรือใจความส าคัญของสถานการณ์นัน้ๆ ครูหรือผู้ดูแลมักจะให้การดูแล
โดยเฉพาะเกี่ยวกับความก้าวร้าวและการขาดการสังเกตความปลอดภัยของบุคคล เ ด็กอาจจะ
แสดงพฤติกรรมทางกาย การตอบสนองทางกายท่ีไม่เหมาะสมและท าลายกิจกรรมกลุ่มให้
แตกแยกและล้มเหลวอย่างเป็นปกติ นักประเมินสังเกตปัญหาท่ีคล้ายกันบ่อยครัง้พบลักษณะ
เฉพาะท่ีเด่นชัดของงานท่ีต้องการถ่วงเวลา การตอบสนอง การประเมินพัฒนาการด้านการยับยัง้
ใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยภาวะสมาธิสัน้ 

2. ปรับเปลี่ยน (Shift) 
เป็นการประเมินความสามารถทางการเคล่ือนย้ายอย่างอิสระจาก

สถานการณ์/กิจกรรมหน่ึงไปอีกสถานการณ์/กิจกรรมหน่ึง หรือมีมมุมองของปัญหาไปเป็นอย่างอื่น
ในสภาวะแวดล้อมท่ีต้องการ หัวใจส าคัญคือการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีอดทน 
ความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา การเปล่ียนความสนใจหลากหลาย การเปล่ียนแปลงจุดสนใจ      
จากความเชื่อท่ีมีผลต่อพฤติกรรมหน่ึงเป็นอื่นๆ  การเปล่ียนแปลงจากงานหน่ึงไปสู่งานหน่ึง       
จากสถานท่ีหน่ึงไปอีกสถานท่ีหน่ึง มีความยากล าบากในการคิดหรือยอมรับความแตกต่างของ
วิธีการแก้ปัญหาและความสามารถในการอธิบายความยืดหยุ่นของพฤติกรรมในกิจกรรมแบบวัน
ต่อวนัได้ ความบกพร่องด้านการปรับเปลี่ยนเป็นความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนหรือคิดหา
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วิธีท่ีมีประสิทธิภาพใน  การแก้ปัญหา ขณะท่ีความยากล าบากนีห้ากรุนแรงขึน้ต้องใช้ความอดทน
มาก ผู้ดูแลอธิบายว่าเด็กมีความยากล าบากของการเปล่ียนวิธีอย่างมากหรือไม่ยืดหยุ่น เช่น      
เด็กมักจะท ากิจวตัรเดิมๆ ซ า้ๆ บางรายเด็กจะไม่สามารถหยุดความตัง้ใจในเร่ืองท่ีสนใจได้หรือไม่
สามารถเปลี่ยนความคิดให้ออกจากความผิดหวงัได้ หรือไม่ยอมรับในส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ 
หรือมีพฤติกรรมท่ีตายตัวไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ นักประเมินสังเกตว่ามีการขาดความยืดหยุ่น
หรือขาดความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ซึ่งกลุ่มโรคออทิซึมสเปคตรัมมกัจะมีการยบัยัง้น้อย 

3. การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
เป็นการประเมินความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์และ    

การควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ เป็นความสามารถท่ีเหมาะสมในการก ากบัอารมณ์ทัง้หมด
ให้เบาบางลง มีการตอบสนองเหตุการณ์อย่างเหมาะสม โดยไม่มีการประทุทันทีทันใดหรือ          
การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์บ่อย หรือไม่อารมณ์เสียมากเกินกว่าท่ีจะยอมรับได้ การท่ีมีอารมณ์ท่ี
แย่ท าให้มีการเปล่ียนแปลงอารมณ์อยู่เสมอ หรือมีการระเบิดอารมณ์ เด็กท่ีมีความยากล าบาก    
ด้านการควบคุมอารมณ์อาจจะมีการตอบสนองโดยใช้ค าพูดและกิริยาท่าทางแสดงออกมาก
เกินไปต่อเหตุการณ์เล็กๆ ครูและผู้ดูแลสามารถสังเกตพฤติกรรมได้จากการร้องไห้หรือหัวเราะ
อย่างควบคุมอารมณ์ไม่ได้จากการยุแหย่กระตุ้นเล็กน้อย หรือเด็กมีอารมณ์เกรีย้วกราดโมโห
บ่อยครัง้ หรือมีความรุนแรงอย่างไม่เหมาะสมกบัอายุ 

4. การริเร่ิม (Initiation) 
เป็นการประเมินความสามารถทางการเร่ิมต้นงานหรือกิจกรรมและมี

อิสระทางความคิด การตอบสนองหรือกลวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มีการเร่ิมต้น เกิดขึน้หรือ 
“เร่ิมท าต่อ” ในงานกิจกรรมต่างๆ การริเร่ิมท่ีแย่ สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยินยอมท าตามหรือ       
ความไม่สนใจในงานเฉพาะ เด็กท่ีมีปัญหาการเร่ิมต้นต้องการประสบความส าเร็จในงานแต่ไม่
สามารถเร่ิมต้นท าได้ ครูหรือผู้ดูแลมักพบว่าเด็กรายงานถึงความยากล าบากในการเร่ิมต้นท างาน
บ้าน หรืองานบ้าน หรือแสดงเจตนารมณ์ ต่อค าสั่งให้เร่ิมต้นงานหรือกิจกรรม บริบทของ                
การประเมินทางจิตวิทยา ความยากล าบากของการริเร่ิมอธิบายได้ยากด้วยค าพูดหรือ                 
การแสดงออก เช่น จ าเป็นต้องบอกเตือนความจ าให้เร่ิมต้นท างาน การริเร่ิมเป็นปัญหาส าคัญ
ส าหรับบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางสมองขัน้รุนแรง หรือเด็กท่ีได้รับกัมมันตรังสีบริเวณกะโหลก
ศีรษะเพื่ อรักษาอาการมะเร็งมีความเป็นไปได้ว่ามีความบกพร่องด้านการริเร่ิม เด็กท่ีมี               
ความบกพร่องทางความสามารถในการคิดเชิงบริหารอาจจะมีปัญหาการเร่ิมต้น จากนัน้จะมีผล
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เกิดขึน้ตามมา เช่น เด็กท่ีมีการจัดระบบแย่มาก เขาจะรู้สึกอัดแน่นกับโครงงาน/งานใหญ่ท่ีได้รับ
มอบหมาย จึงท าให้เขามีความยากล าบากในการเร่ิมเต้นงาน 

5. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
เป็นการประเมินความสามารถทางการเชื่อมโยงการท าหน้าท่ีของ

ความจ า ความสามารถในการเก็บสารสนเทศไว้ในจิตเพื่อมุ่งหมายท างานให้ส าเร็จ การเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารหรือสร้างเป้าหมาย วางแผน และจัดล าดับความส าคัญให้ไปถึงผลสัมฤทธ์ิของ
เป้าหมาย ความจ าขณะท างานเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมหลาย
ขัน้ตอน เช่น คณิตศาสตร์คิดในใจ การติดตามงานท่ีซบัซ้อน ครูหรือผู้ดแูลอธิบายว่าเด็กท่ีมีจดุด้อย
ด้านความจ าขณะท างาน มีความยุ่งยากในการจ าส่ิงของภายใน 2 วินาที เช่น  เบอร์โทรศัพท์ 
ทิศทาง เป็นต้น ลืมว่าอะไรคือส่ิงท่ีต้องท า นักประเมินสังเกตได้จากการท่ีเด็กไม่สามารถจ า
กฎระเบียบ การท างานเฉพาะแม่แต่ขณะท่ีก าลงัท างานอยู่ การฝึกซ้อมบทละครซ า้ไปซ า้มาหลาย
ครัง้ การสูญหายของช่องทางของการตอบสนองว่าอะไรคืองานท่ีได้รับมาเพื่อการหาค าตอบท่ี
หลากหลาย รวมถึงการสูญหายของความพยายามท่ีจะฝ่าฟันด้วยความคิดท่ีต้องท า เช่น            
การแก้ปัญหาสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยการน าเสนอปากเปล่าโดยไม่เขียนร่างการน าเสนอ 
ความอ่อนด้อยของความจ าขณะท างานสงัเกตได้หลากหลายจากประชากรท่ีมีความบกพร่องด้าน
การคิดเชิงบริหาร การเชื่อมโยงกนัของความสามารถในการคิดเชิงบริหารเป็นความสามารถในการ
แสดงออกถึงการคงสมาธิ ผู้ ปกครองของเด็กท่ีมีความยากล าบากด้านความจ าขณะท างาน 
รายงานว่าเด็กไม่สามารถอดทนอยู่กบักิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกบัอาย ุบ่อยครัง้ท่ีสับเปลี่ยนงาน
หรือท างานไม่เสร็จสมบูรณ์ ความจ าขณะท างานเป็นความสามารถเกี่ยวกับการคงความคิดและ
การคงสมาธิท่ีเป็นแก่นแท้ท่ีมีความพิเศษในการแสดงผลของพฤติกรรมจึงยากท่ีจะแบ่งแยกกัน
อย่างชดัเจน 

6. การวางแผน/การจดัระบบ (Plan/Organize) 
เป็นการประเมินความสามารถในการจัดการปัจจุบนัมุ่งไปยงัอนาคต 

ประกอบด้วยการวางแผนและการจดัระบบ การวางแผนคือ ความคาดหวังต่อเหตุการณ์ในอนาคต 
การก าหนดเป้าหมายและการพัฒนาเป็นล าดับ เพื่อให้งานหรือกิจกรรมส าเร็จ การวางแผน
ประกอบด้วยการพัฒนาเป้าหมายหรือขอบเขต และการก าหนดกลวิธีให้เป็นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุ บ่อยครัง้ท่ีรอจนกระทัง่นาทีสดุท้ายจึงเร่ิมท าโครงงานระยะยาว หรืองานท่ีได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการกระท าอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องไปให้ถึงเป้าหมาย 
การจัดระบบคือการน าไปสู่ค าสัง่การเกี่ยวกับสารสนเทศ แนวคิดหลกัหรือกุญแจส าคัญท่ีเกิดจาก
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การเรียนรู้หรือการส่ือสารสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการจัดระบบการพูดปาก
เปล่า การเขียนสะกดค า ความเข้าใจประเด็นส าคัญ การแสดงความรู้สึกด้วยการน าเสนอเป็น
ค าพูดหรือการเขียน เป็นความสามารถในการกวาดสายตาเพื่อมองเห็นภาพรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือการเก็บรักษาช่องทางการท าการบ้านท่ีได้รับมอบหมาย นักประเมินสังเกตได้
จากการวางแผนของเด็กเมื่อได้รับปัญหาท่ีต้องใช้ล าดับการแก้ปัญหาหลายขัน้ตอน เช่น             
การรวบรวมข้อมูล หรือความคิดท่ีสบัสนยุ่งเหยิงให้มีความสมบูรณ์เป็นแนวเดียวกนั ครูหรือผู้ดแูล
มกัจะบอกว่าเด็กท่ีมีความอ่อนด้อยด้านการจดัระบบงานจะท างานตามใจตวัเองไม่มีการวางแผน
และมีความคิดท่ีดีเยี่ยมแต่สอบตกหรือสอบไม่ ผ่าน ช่องทางของสารสนเทศเป็นกลยุทธ์                
การจดัระบบท่ีมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ การจดจ าและการแก้ไข 

7. การจดัระเบียบวสัด ุ(Organization of Materials) 
เป็นการประเมินความสามารถเกี่ยวกับการจัดระเบียบของงาน พืน้ท่ี

เล่นและพืน้ท่ีเก็บของ เช่น โต๊ะ ตู้ เก็บของ กระเป๋านักเรียน และการท าความสะอาดสมบัติส่วนตัว 
การมีความพร้อมส าหรับการท างานท่ีได้รับมอบหมายและสามารถค้นหาสมบัติส่วนตัวได้เมื่อ
จ าเป็น นกัประเมินอาจจะสงัเกตปัญหาทางตรง ครูแลผู้ดแูลสามารถอธิบายตัวอย่างท่ีของเด็กท่ีมี
ความยากล าบากทางด้านการคิดเชิงบริหารเร่ืองการจดัระเบียบ การเก็บรักษา การติดตามร่องรอย 
และการท าความสะอาดของใช้ส่วนตวั การจัดระเบียบวสัดวุดัได้จากวิธีการท่ีเด็กปฏิบติัตามค าสั่ง 
หรือจัดระเบียบพืน้ท่ีของใช้ส่วนตัวของตวัเอง เด็กท่ีมีความยากล าบากนีบ้่อยครัง้ไม่สามารถแสดง
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ้าน เพราะเด็กๆ ไม่เต็มใจท่ีจะใช้ประโยชน์อย่างง่าย
จากการเก็บของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบ การสอนให้เด็กจัดระเบียบของใช้/สมบัติส่วนตัวนัน้มี
ประโยชน์และมีความส าคญัอย่างมาก 

8. การตรวจสอบ (Monitor) 
เป็นการประเมินความสามารถท่ีประกอบด้วยการตรวจสอบงาน/   

การท างานจนเป็นนิสัย และการตรวจสอบดูแลตนเอง การตรวจสอบงานคือการแสดงออกว่า
หลงัจากท่ีท างานเสร็จสิน้แล้วเพื่อดใูห้แน่ใจได้ท าถกูต้องหรือบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย ครูหรือ
ผู้ดแูลอธิบายปัญหานีด้้วยการให้เด็กตรวจสอบตนเอง ใครคะแนนต ่าแสดงว่าการตรวจสอบเป็นไป
อย่างรวดเร็วในการท างาน ท าไม่ถูกต้องโดยประมาทและไม่มีการตรวจสอบคณุภาพงานท่ีท าและ
การตรวจสอบตนเองคือการเก็บรักษาติดตามผลกระทบของพฤติกรรมของตนเองไม่ให้มีผลกระทบ
กบับุคคลอื่น 



  154 

สรุปได้ว่า การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารมีรายละเอียดของ
การประเมินท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย การริเร่ิม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ     
การจัดระเบียบวัสดุ การปรับเปล่ียน การควบคุมอารมณ์และการยับยัง้ รวมถึงการตรวจสอบ         
ท่ีประกอบไปด้วยความสามารถในการตรวจสอบงานและการตรวจสอบตนเอง 

3.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดเชิง

บริหารหลายเร่ือง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
งานวิจยัในเล่มนี ้ดงันี ้

ฐาปณีย์ แสงสว่าง (2559, 168) ได้ศึกษาเร่ือง ความสามารถคิดบริหารจัด        
การตน: แบบวัดและแนวทางการพัฒนาส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถคิดบริหารจัดการตน ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชีห้ลัก และ 57 ตัวบ่งชีย้่อย จัดอยู่ใน       
3 องค์ประกอบ คือ 1) การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด มีตัวบ่งชีห้ลัก 5 ตวับ่งชี ้ได้แก่ การริเร่ิม ความจ า
ขณะท างาน  การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสดุ และการตรวจสอบงาน 2) การก ากับ
อารมณ์ มีตวับ่งชีห้ลกั 2 ตวับ่งชี ้ได้แก่ การปรับเปลี่ยน และการควบคมุอารมณ์ และ 3) การก ากับ
พฤติกรรม มีตัวบ่งชี ห้ลัก 2 ตัวบ่งชี  ้ได้แก่ การตรวจสอบตนเอง และการยับยัง้ แบบวัด
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา มีคุณสมบัติดังนี ้คุณภาพของ
แบบวัดมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลการวัด
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษามีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 23.84 ค่าองศาอิสระเท่ากับ 17 ค่า p เท่ากบั 0.12 
และค่าดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า เท่ากับ 0.03 มีความเชื่อมั่น
แบบความสอดคล้องภายในระดับสูง (r = 0.96) มีความสอดคล้องระหว่างผู้ ประเมินมี                
ความสอดคล้องกนัดี (RAI = 0.82) และมีอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ในเกณฑ์ท่ีดี (t = 2.44 – 17.49) 
เกณฑ์ปกติ ส าหรับแปลความหมายคะแนนท่ีได้จากแบบวัด สามารถแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน
รายตัวบ่งชี ้ รายองค์ประกอบและภาพรวม ในรูปของคะแนนทีปกติ และต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถคิดบริหารจดัการตนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาจ าแนก
ตามเพศได้คะแนนเฉล่ียความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา เมื่อ
จ าแนกตามเพศ สังกัดโรงเรียน และระดับการศึกษาผู้ปกครอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนนกัเรียนท่ีมีอายุต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมความสามารถคิดบริหารจัดการตน
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ของนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 3 คน และนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทาง     
การเรียนรู้ร่วมกบัภาวะสมาธิสัน้ จ านวน 6 คน พบว่า นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ทุก
คนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตน ด้านการวางแผน/จัดระบบ การตรวจสอบงานและ          
การปรับเปล่ียนอยู่ในระดับเกณฑ์เฉล่ีย ส่วนด้านการตรวจสอบตนเอง และการยับยัง้อยู่ในระดับ
ต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียและนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ร่วมกับภาวะสมาธิสัน้ 5 คน          
มีความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านการควบคุมอารมณ์อยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย แนว
ทางการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา แต่ละตัวบ่งชี ้
หลกัมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) หลกัการ 2) กระบวนการ และ 3) กิจกรรม/การปฏิบติั ส าหรับ
นกัเรียนปกติและนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560, 146) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์
มาตรฐานเคร่ืองมือประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่าเด็กช่วงอาย ุ2-6 ปีมี
คะแนนพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารดีขึน้เร่ือยๆ ตามวัย เด็กหญิงมีพัฒนาการด้านการคิด      
เชิงบริหารเร็วกว่าเด็กชาย อย่างไรก็ตามเด็กเกือบ 30% พฒันาการด้านการคิดเชิงบริหารโดยรวม
ล่าช้ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย (T<45) ส่วนผลประเมินโดยแบบ MU.EF102 พบว่าเด็กวัย 2-6 ปีกว่า 30% 
มีปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารมากกว่าเกณฑ์เฉล่ีย (T>55) เด็กชายมีปัญหาพฤติกรรม
มากกว่าเด็กหญิงเล็กน้อย เด็กเหล่านีจ้ะมีปัญหาในการก ากบัตนเอง หนุหันพลนัแล่น ท าโดยไม่คิด 
ใจร้อนรอคอยไม่เป็น สมาธิสัน้วอกแวกง่าย ไม่สามารถท างานท่ียากให้ส าเร็จได้ ในระยะยาวจึง
เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในด้านการเรียน การท างาน การอยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคม รวมทัง้มี
โอกาสเกิดปัญหาสงัคมอื่นๆ ตามมา ปัญหาเด็กไทยกว่า 30% มีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร
ล่าช้าจึงนับเป็นปัญหาส าคัญของประเทศท่ีไม่ควรมองข้ามเน่ืองจากเป็นตัวท านายคุณภาพของ
เยาวชนไทยในอีก 10-15 ปีข้างหน้าในด้านผลการเรียนรู้ระดับประเทศ อาชีพการงานและรายได้
ของประชากรท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ปฐมวัยเป็นช่วงวัยส าคัญของ
ชีวิตมนุษย์ในการวางรากฐานทักษะด้านการคิดและการตัดสินใจท่ีจะช่วยให้เขาสามารถก ากับ
ตนเองไปสู่เป้าหมาย ทักษะเหล่านีม้ีความส าคัญต่อความส าเร็จของชีวิตในระยะยาวมากกว่า IQ 
และการอ่านออกเขียนได้การบวกลบเลขเป็นตัง้แต่อายุยังน้อย ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
การศึกษาและการเลีย้งดูเด็กปฐมวัยควรต้องเน้นส่งเสริมและพัฒนาการคิดของเด็กให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีสอดคล้องกับศักยภาพในการพัฒนาสมองของมนุษย์ให้มากยิ่งขึน้ ทัง้นีผู้้ ท่ีท างาน      
ด้านเด็กปฐมวยัควรต้องปรับวิธีคิดและแนวทางปฏิบติัอย่างฉับไวเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีรู้จกัคิด รู้จัก
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ตดัสินใจ รู้จกัก ากับตนเองไปสู่ความส าเร็จพร้อมรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นพลวตัของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 และสามารถน าพาประเทศไปสู่ประเทศไทยยคุ 4.0 ได้  

พัชรา กระแจะเจิม (2558, 249) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือวัดการ
ควบคมุความคิดของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) การควบคุมความคิด
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การหกัห้ามใจต่อส่ิงยัว่ย ุการเชื่อมโยงข้อมลูใหม่กบัข้อมลูเก่า 
และการยืดหยุ่นความคิด 2) เคร่ืองมือวดัการควบคมุความคิดมีลกัษณะเป็นมาตรประเมิน รวมค่า 
5 ระดบั จ านวน 20 ข้อ และ 3) เคร่ืองมือวัดการควบคุมความคิดมีความตรงเชิงเนือ้หาในระดับท่ี
เหมาะสม (IOC อยู่ระหว่าง 0.500 – 1.000) ข้อค าถามของเคร่ืองมือวดัการควบคมุความคิดในแต่
ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสามารถวัดได้ในคุณลักษณะเดียวกัน (Cronbrach อยู่
ระหว่าง 0.629 – 0.712) และมีค่าอ านาจจ าแนกในระดบัท่ีเหมาะสม แสดงให้เห็นว่าค่าความเท่ียง
ขององค์ประกอบท่ี 1 และองค์ประกอบท่ี 2 มีค่าใกล้เคียงกนัแต่องค์ประกอบท่ีสามมีค่าความเท่ียง
น้อยท่ีสดุถ้าพิจารณาข้อค าถามของแต่ละองค์ประกอบพบว่าข้อค าถามในองค์ประกอบท่ี 1 และ 2 
เป็นค าถามท่ีถามเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเกิดกับตนเองเป็นหลักซึ่งเน้นท่ีการกระท าของตัวนักเรียน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท างานร่วมกับผู้ อื่นหรือเพื่อนๆ ซึ่งแตกต่างไปจากองค์ประกอบท่ี 3 ท่ีข้อ
ค าถามเน้นถึงพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กบัเพื่อนของนกัเรียน 

ศิริพร นครชัย (2560, ออนไลน์) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน
สมรรถนะทักษะการจัดการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวัยเรียน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ      
(1) พัฒนาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทักษะการจัดการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวัยเรียน และ    
(2) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะท่ีพัฒนาขึน้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ
นักเรียนระดับชัน้อนุบาล อายุ 4-6 ขวบ จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเคร่ืองมือ
ประเมินสมรรถนะทักษะการจัดการทางสติปัญญา 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความจ าท่ีน ามาใช้งาน 
(Working Memory)  (2) การยืดหยุ่ นของความคิด  (Cognitive Flexibility) (3) การยั ง้ คิ ด 
(Inhibitory Control) (4) การควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) และ (5) การวางแผน 
(Planning) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้วยการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนือ้หา ความตรงเชิง
โครงสร้าง ความเท่ียง และอ านาจจ าแนก ผลการวิจัยพบว่า (1) ความตรงเชิงเนือ้หา ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(IOC) ระหว่าง 0.50 -1.00 (2) ความตรงเชิงโครงสร้าง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง 0.51 –0.78 (3) ความเท่ียง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ           
ครอนบาคระหว่าง .70 -.80 และ (4) อ านาจจ าแนก มีค่าที (t) ระหว่าง 1.34 –8.06 มีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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นุชนาฎ รักษี  และคณะ (2561, ออนไลน์) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาโปรแกรม
ส่งเสริมทักษะสมองการรู้คิดเชิงบริหาร ผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสในเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ของภาพรวมใน
ระดับดีมากเพิ่มขึน้จากร้อยละ 46.7 เป็นร้อยละ 70.2 และพบว่าพัฒนาการคิดเชิงบริหาร          
ด้านความจ าขณะท างานเพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 57.4 เป็นร้อยละ 76.6 ส่วนพัฒนาการคิดเชิงบริหาร
ด้านการวางแผนจดัการเพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 52.3 เป็นร้อยละ 68.1 

ซีลาโซ (Zelazo, 2015, Online) ได้ศึกษาเร่ืองการคิดเชิงบริหาร : สะท้อนข้อมูล
ในการตอบสนองโดยการพฒันาจากรูปแบบการประมวลแบบเดิมไปสู่รูปแบบการประมวลผลใหม่ 
พบว่าความส าเร็จในการคิดเชิงบริหาร (EF) (การยับยัง้/การหยุด การยืดหยุ่นทางความคิด          
การควบคุมอารมณ์  ความจ าขณะท างาน และการวางแผนจัดการ) มีใจความส าคัญ คือ              
การแก้ปัญหาและสะท้อนการเรียนรู้ โดยอธิบายว่าหน้าท่ีในการบริหาร(EF) และการพัฒนาจาก
รูปแบบการประมวลแบบเดิมไปสู่รูปแบบการประมวลผลใหม่ (IR) ตามรูปแบบจ าลองนี ้สะท้อน
ข้อมูลในการตอบสนอง โดยมาจากพืน้ฐานส าหรับการควบคุมความสนใจ ยับยัง้ควบคุมตนเอง
ไม่ให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม  มีความยืดหยุ่นเมื่อและมีการเลือกสรร (ซึ่งจะช่วยให้
สามารถตัง้เป้าหมายในชีวิต รู้จกัการวางแผน มีความมุ่งมัน่ จดจ าส่ิงต่างๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ได้ สามารถยัง้คิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญในชีวิต รวมทัง้รู้จักริเร่ิมและลงมือท าส่ิงต่างๆ อย่างเป็นขัน้เป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี ้
เป็นส่ิงท่ี ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความส าเร็จในชีวิต ทัง้การงาน การเรียน และการใช้ชีวิต        
การพัฒนาของ EF จะสามารถเป็นไปได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการคิดแบบสะท้อนกลับซึ่ง
ช่วยให้สามารถเพ่ิมความซบัซ้อนเชิงล าดบัความคิดตามแบบแผนและกฎเกณฑ์นัน้ๆ ท่ีสามารถใช้
ในการอธิบายลักษณะของปัญหาต่างๆและเลือกแบบแผนและกระบวนการนัน้ๆให้สอดคล้องกับ
บริบทเพื่อตอบสนองในการแก้ปัญหา การวิจยันีอ้อกแบบมาเพื่อ ทดสอบรูปแบบของความส าเร็จ
ในการคิดเชิงบริหาร ว่ามีการแทรกแซงใดบ้างท่ีส่งผลต่อ การก าหนดเป้าหมายและการเลือกใช้
แบบแผนและกระบวนการน าของการคิดแบบสะท้อนกลับไปสู่การปรับปรุง EF ได้ในอนาคตซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการวิจยันีอ้าจมีประโยชน์ในอนาคตแสดงให้เห็นว่าทักษะของ EF มีบทบาทส าคัญ
ในการช่วยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ดียิ่งขึน้และทักษะเหล่านีอ้าจได้รับการปลูกฝังในวัย
เด็กด้วยการส่งเสริมกระตุ้นอยู่บ่อยๆ ก็จะเกิดการพฒันามากยิ่งขึน้ 

ออลมี่ และซีลาโซ (Almy & ZelaZo, 2015, March, 53-59) ได้ศึกษาเร่ือง การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับและการคิดเชิงบริหาร : พืน้ฐานการเรียนรู้และการพัฒนาสุขภาพ พบว่า              
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การท างานของสมองด้านการจัดการ เป็นกระบวนทางปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประสาทโดย
เจตนาท่ีจะกระท าการนัน้ๆ ซึ่งขึน้อยู่กับการควบคุมอารมณ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล     
การท างานของสมองด้านการจัดการนี ้ในช่วงวยัเด็กเราสามารถคาดการณ์ผลทางพฒันาการทาง
ปัญญาท่ีส าคัญและลดปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดการแทรกแซงท่ีในการส่งเสริมพัฒนาท่ีดีการท างาน
ของสมองด้านการจัดการ ช่วยให้เด็กมีศักยภาพ ช่วยให้เด็กลดกับความเส่ียงท่ีจะกลายมาเป็น
หลากหลายปัญหาต่อการท างานของสมองด้านการจัดการ บทความนีอ้ธิบายถึงรูปแบบทฤษฎี
ของการท างานของสมองด้านการจัดการ และการพัฒนาแบบจ าลองการประมวลผลแบบการ
ทดลองท าซ า้ ซึ่งครอบคลุมระดบัการวิเคราะห์และการควบคมุตนเอง ตามแบบตวับ่งชี ้ซึ่งเป็นผล
มาจากปฏิสัมพันธ์แบบพลวัต สะท้อนจากอิทธิพล แบบด้านบนลงล่าง (แบบไตร่ตรอง)และแบบ
ด้านล่าง (แบบปฏิกิริยาตอบสนอง) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารใน
ระดับก่อนวัยเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จะเห็นได้ว่า
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรส่งเสริมและ
พฒันาการคิดของเด็กให้เป็นไปตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับศกัยภาพการพัฒนาสมองของมนุษย์
และเป็นความท้าทายอย่างยิ่งท่ีผู้ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องปรับวิธีคิดและ
แนวทางปฏิบัติอย่างฉับไว โดยน าองค์ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาสมองใน
ประเด็นส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน มาประยุกต์ใช้ในการจัด   
การเรียนการสอนและการดูแลเด็กไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพสมอง เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีรู้จักคิด 
รู้จักตัดสินใจ รู้จักก ากับตนเองไปสู่ความส าเร็จ พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 และช่วยน าพาประเทศไปสู่ประเทศไทยยคุ 4.0 ได้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด              
เชิงบ ริหารส าหรับ เด็กปฐมวัย เพื่ อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พร้อมทัง้ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้ สอนและผู้ ปกครองของนักเรียนปฐมวัยท่ีมีต่อ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด             
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้  ผู้วิจยัเลือกใช้การวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) ในการศึกษา
วิจัยมีการเก็บข้อมูลทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ 
ดงัต่อไปนี ้

การวิจัยระยะท่ี 1 (R 1) การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและคุณลักษณะความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  

การวิจยัระยะท่ี 2 (D 1) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่างและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบฉบบัร่าง  

การวิจัยระยะท่ี 3 (R 2) การวิจัยเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัฉบบัร่าง  

การวิจยัระยะท่ี 4 (D 2) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัสมบูรณ์ 
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ภาพประกอบ 19 ระยะการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
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การวิจัยระยะที่ 1 (R 1) การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและคุณลักษณะความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และวางกรอบ
แนวคิดพืน้ฐานในการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ทัง้นีเ้พื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมใน
การส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ซึ่งผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี  ้

ขัน้ที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย  

การศึกษาในขัน้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อส ารวจและ
สังเคราะห์คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด
พืน้ฐานในการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั โดยด าเนินการวิจยั  ดงันี ้

1. การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

1.1 วิธีด าเนินการ 
 ศึกษาเอกสารต ารา วารสาร และอินเตอร์เน็ตท่ีเกี่ยวข้องกบัข้อมลูพืน้ฐาน

ในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการดังนี ้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร การจัด
สภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพื่อความสามารถในการคิดเชิงบริหาร การจดัประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร และการประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหาร โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เป็นการเตรียมข้อมูลพืน้ฐานท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.2 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจัยในขัน้ตอนนี ้ คือ แบบวิเคราะห์เอกสารในการศึกษา

เนือ้หาการพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีวิธีการสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ดงันี ้

1.2.1 ก าหนดหวัข้อของเอกสาร ซึ่งท าการก าหนดหวัข้อตามวตัถปุระสงค์
ของเร่ืองท่ีต้องท าการศึกษา 
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1.2.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารตามหัวข้อท่ีได้ก าหนดไว้ คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของเอกสาร ประกอบไปด้วย 1.1) ชื่อผู้ เขียน 1.2) ชื่อเอกสาร 1.3) ประเภทของเอกสาร       
1.4) ปีท่ีพิมพ์เอกสาร 1.5) ส านกัพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีผลิตเอกสาร 1.6) สาขาวิชา และ 2) ข้อมูล
ของเอกสารประกอบไปด้วย  2.1) เนือ้หาหลกัของเอกสาร  2.2) เนือ้หาของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจยันี ้ 2.3) ข้อค้นพบท่ีสามารถน าไปใช้ในงานวิจยัได้  

1.2.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารในการศึกษาเนือ้หาการพัฒนารูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั ท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 

1) ควรปรับปรุงหวัข้อต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
2) ควรมีการปรับปรุงภาษาให้มีความสอดคล้องกนัมากยิ่งขึน้ 

1.2.4 น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์มาปรับปรุงแบบ
วิเคราะห์เอกสารในการศึกษาเนือ้หาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการ หลังจากนัน้จัดท าเป็นแบบวิเคราะห์เอกสารในการศึกษาเนือ้หาข้อมูลพืน้ฐานใน            
การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีสมบูรณ์และน าไปใช้ต่อไป 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสังเคราะห์

ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content  Analysis) 

2. การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.1 วิธีด าเนินการ 

2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด      
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยของต่างประเทศ ด้วยการศึกษาค้นคว้าเอกสารประเภทต าราและ
สืบค้นเอกสาร บทความวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศและจัดท าเป็นรายงานคุณลักษณะ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 

2.2.2 วเิคราะห์หาคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัจากข้อมลูท่ีได้จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้วิจยัได้ศึกษาไว้ เพื่อน าไปเป็นข้อมูล
พืน้ฐานในการจดัท าข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม 

2.2.3 จัดท าแบบการสนทนากลุ่มโดยสร้างข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม
เกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยโดยอาศัยข้อมูลจาก
คณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัมาสร้างเป็นข้อค าถาม 
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2.2.4 ด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของ
องค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยัได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีวิธีการ ดงันี ้

1) ผู้วิจยัติดต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวยั 
2) ท าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง

ผู้ เชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินคุณภาพและเอกสารของ
ค าถามเกี่ยวกบัคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

3) น าค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีท าการตรวจสอบคณุภาพเรียบร้อยแล้วไปท าการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

2.2.5 น าข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มมาท าการวิเคราะห์หาคุณลักษณะ
ขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัยได้อย่างแท้จริง แล้วน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัต่อไป  

2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ ท่ีมีบทบาท มีอ านาจในการตดัสินใจและ

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน    
8 ท่าน ดงันี ้

 2.2.1 ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ ท่ีสอนนิสิต/
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยคัดเลือกจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านการท างานเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
หวัข้อวิจยั จ านวน 2 ท่าน 

 2.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ ท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ีในการขบัเคล่ือน
หรือด าเนินการตามนโยบาย ตดัสินใจ และมีหน้าท่ีดแูลในส่วนของการจดัการศึกษาปฐมวยั จ านวน 2 ท่าน 

 2.2.3 ครูผู้สอนปฐมวัย ท่ีมีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัยไม่น้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

 2.2.4  ผู้ ปกครองเด็กปฐมวัย ซึ่งคัดเลือกจากการอาศัยอยู่ ร่วมกันใน
ครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ ลูก และเป็นตัวแทนผู้ปกครองในเร่ืองการท างานร่วมกับโรงเรียนแทน
ผู้ปกครองคนอื่นๆ จ านวน  2 ท่าน 
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2.3 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจัยในขัน้ตอนนี  ้ คือ แบบการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษา

คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวิธีการสร้างและหา
คณุภาพของเคร่ืองมือ ดงันี ้

 2.3.1 สร้างข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยอาศัย ข้อมูลจาก
คณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัมาสร้างเป็นข้อค าถาม 

 2.3.2 น าข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์  ดงันี ้
ปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ การใช้ค าถามควรจะเป็นค าถามท่ีครอบคลุมและ
แบ่งแยกในแต่ละประเด็น 

 2.3.3 น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์มาปรับปรุง
ข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม 

2.3.4 น าข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มท่ีพัฒนาขึน้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดงันี ้ 

+ 1  แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างแนวคิด วัตถุประสงค์ 
คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหาร และการวัดความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

0   ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างแนวคิด วัตถุประสงค์ 
คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหาร และการวัดความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

-1  แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องระหว่างแนวคิด วัตถุประสงค์ 
คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหาร และการวัดความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีคุณภาพ โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่    
0.67 – 1.00  (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556, 68) พร้อมทัง้ให้ผู้ เชี่ยวชาญแสดงข้อเสนอแนะใน        
การปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม  โดยมี เกณฑ์ในการเลือกผู้ เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจดัการศึกษาปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน 
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2.3.5 น าข้อมูลท่ีได้จากผู้ เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนือ้หา พบว่า 
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้มีความตรงเชิงเนือ้หาเท่ากับ 0.67 - 1.00 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามนี ้
ไปท าเป็นแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิด           
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

2.3.6 น าข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงข้อค าถามท่ีใช้ใน      
การสนทนากลุ่ม  ดงันี ้  

1) ควรเพิ่มปัจจยัส าเร็จ อปุสรรคในการพฒันารูปแบบ / การใช้รูปแบบ   
2) ควรเพิ่มส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการออกแบบรูปแบบ   
3) สภาพแวดล้อมมีผลต่อการคิดเชิงบริหารหรือไม่อย่างไร 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อสังเคราะห์

คุณลักษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัยได้อย่างแท้จริง โดยใช้การวิเคราะห์       
เชิงเนือ้หา (Content  Analysis) 

การวิจัยระยะที่ 2 (D 1) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชงิบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่างและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบฉบับร่าง 

ขัน้ที่ 2 ก าหนดโครงร่างรูปแบบและตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชงิบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องกับข้อมูล
พืน้ฐานท่ีได้จากการวิจัยระยะท่ี 1 โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้การพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด                 
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย และขัน้ตอนตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย               
มีรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ขัน้การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ดงันี ้
1.1. ก าหนดกรอบโครงสร้างรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
1.2. เขียนรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการตามกรอบ

ท่ีก าหนดไว้ 
รายละเอียดในการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน มีดงันี ้

1.1. ก าหนดกรอบรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
การก าหนดกรอบรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเป็น

การน าเสนอรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการทัง้สิน้ 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ท่ีมา
ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ตอนท่ี 2 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ อนัมี
องค์ประกอบ  6 ด้าน คือ 1. หลักการ  2. วัตถุประสงค์ 3. สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
4. กิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้  5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  6. การวัดและประเมินผล     
ตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ ตอนท่ี 4 ผลท่ีได้จากการใช้รูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียน  รายละเอียดแต่ละตอนมีดงันี ้

ตอนท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Orientation to the Model)  
ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย  2 ส่วน ดงันี ้

1) ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้เชิงบูรณาการ เป็นการก าหนดแนวทางของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้        
เชิงบูรณาการ โดยพิจารณาจากข้อมลูพืน้ฐานท่ีได้ศึกษาจากการวิจยัระยะท่ี 1 

2) เป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการก าหนดทิศทางของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการให้สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (The Models of Teaching) 
อนัมีองค์ประกอบ  6 ด้าน คือ 

1) หลักการ  เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลพืน้ฐานท่ีใช้ในการจัด        
ประสบการณ์การเรียนรู้ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

2) วัตถุประสงค์  เป็นการน าเสนอจุดมุ่งหมายท่ีจะเกิดแก่นักเรียนเมื่อ
ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
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3) สาระการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการน าเสนอเนือ้หาท่ีเป็นความรู้
ท่ีจะด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยก าหนดให้มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยยึดตามคุณลักษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีได้มาจากการจัดเก็บ
ข้อมลู ดงันี ้ 

1. การยบัยัง้ชัง่ใจ (Inhibitory control) หมายถึง การรู้จกัหยดุความต้องการ
หรือหยุดยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จักคิดก่อนท า หรือ รู้จักอดทนรอคอย                  
ไม่ประพฤติตนไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น      
เข้าแถวตามล าดบัคิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 

2. การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง การปรับเปล่ียนความคิดและ
การกระท าหรือยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จกัเปลี่ยนมมุมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่าง
สลับไปมาได้ เช่น ปรับเปล่ียนการเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับการเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กับ
ตนเอง เช่น การแต่งกาย ฯลฯ 

3. การควบคมุอารมณ์ (Emotional control) หมายถึงความสามารถใน
การควบคมุอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จดัการกบัความเครียด หงดุหงิด 
และแสดงออกโดยไม่รบกวนผู้ อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ 
อารมณ์มัน่คง เช่น ถกูล้อเลียน เกิดความผิดหวงัหรือเสียใจ  รู้จกัให้อภยัในความผิดพลาดของผู้อื่น 
เช่น เพื่อนเดินชน นมหรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 

4) กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการน าเสนอขัน้ตอนใน
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยพัฒนามาจากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ   
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหาร  

5) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  เป็นการน าเสนอวสัด ุอุปกรณ์  หรือสถานท่ีท่ี
ใช้ในการส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
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6) การวัดและประเมินผล เป็นการน าเสนอวิ ธีการวัดผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ว่ามีวิธีการอย่างไร และการประเมินผลการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้
ไว้เมื่อได้จดัประสบการณ์การเรียนรู้เสร็จสิน้แล้ว โดยให้มีความสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ 

ตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ (Application) 
เป็นการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อดี  ข้อจ ากัดในการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้       
เชิงบูรณาการไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป และตัง้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ        
การน ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการไปใช้ให้ได้ผลส าเร็จ 

ตอนท่ี 4 ผลท่ีได้จากการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิด
ขึน้กับนักเรียนทัง้ทางตรง และทางอ้อมท่ีเกิดขึ น้แก่นักเรียนเมื่ อครูได้น า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ 

จากรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ผู้วิจัยน ามาเขียน
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ทัง้สิน้ 24 แผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดงันี ้

1. จดุประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการในลักษณะ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีต้องการพัฒนาให้เกิดขึน้ในตัวผู้ เรียนโดยเขียนในลักษณะท่ีสามารถวัด 
และประเมินผลได้อย่างชดัเจน 

2. สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นการก าหนดสาระท่ีจะใช้ในการจัดประสบการณ์   

การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ โดยมีการก าหนดให้มี         
ความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

3. กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ต้องเป็นไปตามรูปแบบการจัดประสบการณ์       

การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยโดย    
การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีความสอดคล้องกบัข้อมลูพืน้ฐานท่ีได้จากการวิจยัระยะท่ี 1 
และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนโดยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามขัน้ตอน 4 
ขัน้ตอน ดังนี ้ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม (Environment)  ขัน้ท่ี 2 ขัน้สร้างประสบการณ์ 
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(Active Learning) ขั น้ ท่ี  3 ขั น้ เรียน รู้สั งคมและ เข้า ใจอารม ณ์ ผู้ อื่ น  (Learning Social & 
Understand Other Emotions) และขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปและประเมินผล (Summary and Evaluation)   

4. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
4.1  แหล่งเรียน รู้ภายนอก เพื่ อให้นักเรียนไปทัศนศึกษา เช่น           

สวนสตัว์ในจงัหวดัชลบุรี 
4.2  แหล่งเรียนรู้ภายใน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานท่ีจริงใน

โรงเรียน เช่น ห้องสมดุ แปลงสาธิต สนามเด็กเล่น  
4.3  นิทาน เพลง เกมการศึกษา ใช้ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
4.4  สถานการณ์ ต่างๆ ใช้ ในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้         

อย่างหลากหลายและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เช่น สภาพแวดล้อมในห้องเรียน มุมของ
เล่น สถานการณ์จ าลองจากท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน อปุกรณ์ในการทดลองวิทยาศาสตร์ 

4.5  วัสดุและอุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ์และศิลปะ เช่น แป้งโด 
กระดาษสี กาว กรรไกร พู่กนั สีน า้ สีโปสเตอร์ กระดาษร้อยปอนด์ เป็นต้น 

5. การวดัและประเมินผล 
การวดัและประเมินผล เป็นการก าหนดการประเมินนกัเรียนเมื่อได้รับ

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้        
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.2. ด าเนินการเขียนรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ก าหนด  

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าข้อมูลพืน้ฐานท่ีได้จากการวิจัยระยะท่ี 1 มาใช้ใน    
การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ดงันี ้น าข้อสรุปของทฤษฎีเกี่ยวกบั
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
การจดัสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพื่อความสามารถในการคิดเชิงบริหาร การจดัประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร และการประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารมา
ก าหนดหลักการ  วัตถุประสงค์  สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การน ารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ไปใช้ และผลท่ีได้จากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
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2. ตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

เป็นขัน้ท่ีผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีได้จดัท า
ขึน้ในขัน้ท่ี 1 เสนอให้ผู้ เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรับปรุงรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการจากผู้ เชี่ยวชาญ และการทดลองน าร่อง  เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการก่อนน าไปใช้จริง มีขัน้ตอน       
การด าเนินการ ดงันี ้

2.1 การตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยจากผู้เชี่ยวชาญ 

2.1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในขั น้ตอนนี ใ้ช้ เค ร่ืองมื อในการวิจัยดังนี ้ แบบประเมิน

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

2.1.2 วิธีด าเนินการวิจัย และการพัฒนาเคร่ืองมือ  
1) ผู้ วิจัยน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีพฒันาขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาตาม
ข้อเสนอแนะดงันี ้ 

1.1) ควรปรับปรุงรูปแบบให้มีความน่าสนใจ 
1.2) ควรยึดหลักการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการทัง้     

4 ด้าน ส าหรับเด็กปฐมวยั  
1.3) ควรจดัให้ครอบคลมุตามองค์ประกอบของการสร้างรูปแบบ 

2) น ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาไปให้ผู้ เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ      
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ เชี่ยวชาญ ดังนี ้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย     
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน 
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3) ผู้ เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่ อ ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบ ริหารส าหรับ เด็กปฐมวัย โดยใช้แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั มีขัน้ตอนการสร้าง และหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ดงันี ้

3.1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2) ส ร้า งแบบป ระ เมิ น ป ระ สิ ท ธิภ าพ ขอ ง รูป แบ บ การจั ด
ประสบการณ์   การเรียนรู้โดยเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดับ 
คือ มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสดุ 

เกณ ฑ์ ในการประเมิ นป ระ สิท ธิภาพของรูปแบบการจัด                
ประสบการณ์การเรียนรู้  ดงันี ้

5   หมายถึง   รายการประเมินอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
4   หมายถึง   รายการประเมินอยู่ในระดบัมาก 
3   หมายถึง   รายการประเมินอยู่ในระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง   รายการอยู่ในระดบัน้อย 
1   หมายถึง   รายการประเมินอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ   
การจดัการเรียนรู้  ดงันี ้ 

รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  5   ได้คะแนน   5  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  4   ได้คะแนน   4  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  3   ได้คะแนน   3  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  2   ได้คะแนน   2  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  1   ได้คะแนน   1  คะแนน     

3.3) น าแบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ดังนี ้ ควรค านึงถึงรายละเอียดของรายการประเมินและ
ครอบคลมุรายการประเมินของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทัง้หมด 

3.4) น าแบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้ ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยมีเกณฑ์ใน       
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การเลือกผู้ เชี่ยวชาญ ดังนี ้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจดัการศึกษาปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่าน  และคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคณุภาพ โดยมีค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.67 – 1.00 พร้อมทัง้ให้ผู้ เชี่ยวชาญแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน
คณุภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณความสอดคล้อง ดงันี ้ 

+ 1 แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

0  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

- 1  แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

3.5) น าข้อมูลท่ีได้จากผู้ เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนือ้หา พบว่า 
ข้อค าถามมีความตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 ดงันัน้ ผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามทุกข้อไปเป็น
ข้อค าถามในแบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

3.6) น าข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  ดงันี ้  

3.6.1) ควรเขียนให้กระชบัและสะท้อนหลกัการให้ชดัเจนมากขึน้ 
3.6.2) ปรับการใช้ค าให้สอดคล้องกัน / ตรวจสอบว่าเป็นรูปแบบ

เพื่อพฒันารูปแบบฯ ใช่หรือไม่ 
3.6.3) เนือ้หาของรูปแบบฯ ควรเน้นผลการเรียนรู้ท่ีมีรายละเอียด

ของการคิดเชิงบริหารในแต่ละกิจกรรม 
3.6.4) ควรเพิ่มรายละเอียดของการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ/

จิตวิทยามากขึน้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม EF ให้แก่เด็กได้มากขึน้ 
3.6.5) จุดประสงค์ยังไม่เข้าใจว่าการบอกลักษณะบ้าน บอกชื่อ

สมาชิกเป็นการยบัยัง้ชัง่ใจอย่างไร ควรอธิบายเพิ่ม 
3.6.6) รายละเอียดของการประเมินรูปแบบในส่วนของข้อ 1-12 

ก็น่าจะคลอบคลมุแล้ว อาจจะตดัข้อ 13 ออก 
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3.6.7) ควรปรับแผนเพิ่มเติมเพราะแผนยงัไม่ชดัเจน เมื่ออ่านแผน
แล้วยงัไม่ชดัว่าจะส่งเสริมให้เด็กเกิดคณุลักษณะ EF ต่างๆ ได้อย่างไร 

3.6.8)ในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
นกัเรียนและผู้ปกครองผ่านส่ือสมัพนัธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อให้การท าวิจยัได้ข้อมลูท่ีคลอบคลมุ 

3.7) น าข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบประเมิน
คณุภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ หลงัจากนัน้จัดท ารูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี    
ความสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ต่อไป 

4) น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย มาท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัมีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากบั 4.95 ซึ่งอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ ดงันี ้ 

1) ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ เด็กปฐมวัยจาก
ข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ  

2) วิเคราะห์ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั จากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (X̅) โดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย
ของค่าเฉล่ีย (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2543, 75) ดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 7 เกณฑ์การประเมินระดับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้           
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนน 
มากท่ีสดุ 4.51-5.00 
มาก 3.51-4.50 

ปานกลาง 2.51-3.50 
น้อย 1.51-2.50 

น้อยท่ีสดุ 1.00-1.50 

 
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง

บูรณาการก่อนน าไปใช้จริงจากการทดลองน าร่อง  
2.2.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัมีดงันี ้
1) กลุ่มเป้าหมายในการน าร่องใช้แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

คือ นกัเรียนชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2 (อาย ุ4-5 ปี) ซึ่งมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง ดงันี ้
1.1) กลุ่มเป้าหมายของการน าร่องกลุ่มขนาดย่อย  คือ นักเรียน

ชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2/1 (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนอนบุาลบ้านบางพระ (ฉ่ิงนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จ านวน 3 คน  

1.2) กลุ่มเป้าหมายของการน าร่องกลุ่มขนาดกลาง  คือ นกัเรียน
ชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2/2 (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนอนบุาลบ้านบางพระ (ฉ่ิงนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จ านวน 9 คน 

1.3) กลุ่มเป้าหมายของการน าร่องกลุ่มขนาดใหญ่  คือ นักเรียน
ชัน้ปฐมวัยปีท่ี 2/1 (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง จ านวน 35 คน 

2.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัในขัน้ตอนนีใ้ช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แผนการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
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2.2.3 วิธีด าเนินการวิจัย และการพัฒนาเคร่ืองมือ 
1) ผู้ วิจัยน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีมี        

ความสมบูรณ์มาสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามกรอบท่ีได้วางไว้ในขัน้ท่ี 1 และ    
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัตามท่ีวางกรอบไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 

2) น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีพฒันาขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ดงันี ้  

2.1) ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นแนวนอนเสมอไป อาจจะออกแบบเป็น
แนวตัง้เพื่อให้เขียนแผนการจดัประสบการณ์ได้สะดวกมากขึน้ 

2.2) ควรจดัท าให้มีความน่าสนใจ ผู้ ท่ีหยิบไปใช้จะเห็นความแตกต่าง 
เช่น ใส่รูปภาพเข้าไปด้วย 

3) น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาขึน้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเกณฑ์ในการเลือก
ผู้ เชี่ยวชาญ ดังนี ้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า   
5 ปี จ านวน 5 ท่าน 

4) ผู้ เชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยสอบถาม   
ความคิดเห็นจากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด    
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

5) ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ดงันี ้เขียนให้ละเอียดโดยเน้นการน าไปใช้ซึ่งเมื่อผู้อื่นเห็น
แล้วสามารถหยิบไปใช้ได้ อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจ บางครัง้อาจจะ
เพิ่มสถานการณ์สมมติเข้าไปด้วย 

6) น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ี
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ปรับปรุงตามค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมี   ขนาดย่อย จ านวน 3 คน และขนาดกลาง จ านวน 9 คน เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ให้ดีขึน้ โดยมีการปรับปรุง ดงันี ้ 

6.1) ปรับปรุงเนือ้หากิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้มีความเหมาะสมกบันกัเรียนมากยิ่งขึน้ 

6.2) ปรับปรุงระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมของนักเรียนในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม 

6.3) ปรับปรุงการเนือ้หาของกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 

6.4) เป็นกิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจและควรเพิ่มรายละเอียดของ
วิธีการน าไปใช้ด้วย 

6.5) หากเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างเครือข่ายส าหรับผู้ ปกครอง
โรงเรียนอื่นๆ ให้เข้ามาร่วมด้วยจะดีมาก 

7) น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีได้ท า
การปรับปรุงแล้วไปน าร่องใช้กับนักเรียนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน 
เพื่อตรวจสอบคณุภาพก่อนน าไปใช้จริง 

8) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั เพื่อน าไปใช้กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างต่อไป 

2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ ดังนี  ้ ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์       การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยัจากข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ และการทดลองน าร่อง 



  177 

ขัน้ที่ 3 สร้างเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ และเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ และเคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ให้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูพืน้ฐานท่ีได้จากการวิจยัระยะท่ี 
1 โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ   
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย และขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย              
มีรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้การสร้างเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

1.1.1 วิธีด าเนินการพัฒนาเคร่ืองมือ  
1) การสร้างคู่มือรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.1) ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง

คู่มือรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จากเอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร  บทความ  และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องมาสร้างคู่มือ รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.3) น าคู่มือรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ดงันี ้  

   1.3.1) ควรเพิ่มในส่วนของตารางการวิเคราะห์รูปแบบ 
   1.3.2) ควรเพิ่ ม ต า รา งกา รน า รูป แบ บ ไป ใช้ ในก า รจั ด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.3.3) ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ค าให้คงท่ีในแต่ละ

ส่วนของคู่มือแผนการจดัประสบการณ์ 
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1.3.4) ควรปรับปรุงจากปัญหาของการน าไปทดลองใช้เพื่อให้
ได้แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ขึน้ 

1.3.5) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของการน าไปใช้ส าหรับผู้ปกครอง 
1.3.6)  ควรเพิ่ มในส่วนของบันทึกผลการท ากิจกรรมส าหรับ

ผู้ปกครอง 
1.4) น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์มาปรับปรุง

คู่มือรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด              
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั   

1.5) ผู้ เชี่ยวชาญประเมินคู่มือรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้        
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยโดยสอบถาม    
ความคิดเห็นจากคู่มือรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขคู่มือ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด             
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญดังนี ้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัด
การศึกษาปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่าน 

1. 6) ปรับปรุงคู่มือรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ดงันี ้ 

   6.1) ควรเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนกัเรียนและผู้ปกครองผ่านส่ือสมัพนัธ์บ้านและโรงเรียน 

   6.2) ควรเพิ่มเติมในส่วนของคู่มือครูถึงวิธีการน ากระบวนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้กบันกัเรียนอย่างไร 

6.3) ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อกบัผู้ปกครอง 
6.4) ควรเพิ่มเติมสถานการณ์จ าลองในกรณี ท่ีนักเรียนไม่

สามารถไปในสถานท่ีจริง 
   6.5) ควรเพิ่มในส่วนของการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองก่อนเร่ิม

ด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
   6.6) ควรมีการส ารวจความพร้อมของผู้ปกครองในการร่วมจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจตรงกนักบัผู้วิจยั 
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1.7) จดัท าคู่มือรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อน าไปใช้จริงต่อไป 

1.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ ดงันี ้ ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์เนือ้หา ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคู่มือรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย  คู่มือประเมินแผนการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย  คู่มือผู้ปกครองการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัจากข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ 

2. ขัน้การสร้างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผู้ วิจัยด าเนินการการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีความสอดคล้องกับ    
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบู รณาการเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  มีรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายในการน าร่องใช้แบบการประเมินความสามารถในการคิด              

เชิงบ ริหารส าหรับเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับครู
ปฐมวัยและผู้ปกครอง คือ ดงันีก้ลุ่มเป้าหมายของการน าร่องกลุ่มขนาดใหญ่  คือ นกัเรียนโรงเรียน
ดาราสมุทร ศรีราชา  ระดับชัน้ปฐมวัยปีท่ี 2 (อายุ 4-5 ปี) จ านวน 35 คน  ซึ่งมีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง  

2.2 การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.2.1 การออกแบบ และยกร่างแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิง

บริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
1)  ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและ

เคร่ืองมือวัดความสามารถในการคิดเชิงบริหาร การวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์          
การเรียนรู้ และตวับ่งชีแ้ละการประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหาร 

2) น าข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง
มาสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหาร โดยท าการสร้างแบบประเมินความสามารถ
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ในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัย  ซึ่งท าเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ คือ      
มากท่ีสดุ  มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยท่ีสดุ 

เกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียน
ปฐมวยั  ดงันี ้

 5   หมายถึง   มีการท าพฤติกรรมนัน้เป็นประจ า 
 4   หมายถึง   มีการท าพฤติกรรมนัน้บ่อยครัง้ 
 3   หมายถึง   มีการท าพฤติกรรมนัน้เป็นบางครัง้ 
 2   หมายถึง   มีการท าพฤติกรรมนัน้น้อยครัง้ 
 1   หมายถึง   ไม่เคยท าพฤติกรรมนัน้เลย 

เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินความสามารถในการคิด            
เชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยั ดงันี ้

รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  5   ได้คะแนน   5  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  4   ได้คะแนน   4  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  3   ได้คะแนน   3  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  2   ได้คะแนน   2  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  1   ได้คะแนน   1  คะแนน     

3) น าแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียน
ปฐมวัย ท่ีพัฒนาขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ดงันี ้  

 3.3.1)  ควรพิ จ า รณ าตามคุณ ลักษณ ะขอ งอ ง ค์ป ระกอบ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 

 3.3.2)  ควรเพิ่มตวัอย่างของพฤติกรรมบางข้อให้มีความชัดเจนมากขึน้ 
4) น าแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียน

ปฐมวัย ท่ีพัฒนาขึน้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยมีเกณฑ์ในการเลือก
ผู้ เชี่ยวชาญ ดังนี ้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า    
5 ปี  จ านวน 3 ท่าน และเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีคุณภาพ   โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.5 ขึน้ไป (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556, 68) พร้อมทัง้ให้ผู้ เชี่ยวชาญแสดง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียน
ปฐมวยั  ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดงันี ้ 
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+ 1  แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ การจดัรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

    0     ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ การจดัรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

- 1    แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ การจดัรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

5) น าข้อมูลท่ีได้จากผู้ เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนือ้หา พบว่า ข้อค าถาม
มีความตรงเชิงเนือ้หาระหว่าง 0.67 - 1.00 ทกุข้อ  ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงน าข้อค าถามทกุข้อไปเป็นข้อค าถาม
ในแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยั 

6) น าข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบประเมินความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยั ดงันี ้  

   6.1)  ด้านการควบคุมอารมณ์ นอกจากรู้จักให้อภัยในความผิดพลาด
ของผู้อื่น หากเด็กท าผิดพลาดพลัง้เผลอ ควรกล่าวขอโทษผู้อื่นด้วยเพื่อให้การเรียนรู้สงัคมท่ีสมบูรณ์ขึน้ 

   6.2)  สลับบางหัวข้อให้เหมาะสม เช่น ด้านการควบคุมอารมณ์ ข้อ 17 
เมื่อเจอปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้  ข้อนีจ้ะปรับให้อยู่ในด้านการเปล่ียนความคิด 

7) น า ข้อ เสนอแนะขอ งผู้ เชี่ ย วช าญ มาป รับ ป รุงแบบป ระ เมิ น
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัย  หลังจากนัน้จัดท าเป็นแบบประเมิน
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยั 

8) น าแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียน
ปฐมวัย ได้ท าการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 35 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Cofficient) ซึ่งมีค่าเท่ากบั .922  ซึ่งจะเห็นว่า ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวยัมีค่าสูง นัน้คือ มีความ
เชื่อมัน่ตัง้แต่ .800 ขึน้ไป (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2556, 162) 

9)  จดัท าแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียน
ปฐมวยั เพื่อน าไปใช้กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างต่อไป 

2.2.2 การออกแบบ และยกร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวัย
และผู้ ปกครองหลังใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่ อ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
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1) ศึกษาหลักการ และเทคนิคการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 

2) เลือกประเภทของแบบประเมินความพึงพอใจท่ีจะวัด คือ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย น้อยท่ีสดุ 

เกณฑ์ในการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  ดงันี  ้

5   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
4   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
3   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย 
1   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ดงันี ้

รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  5   ได้คะแนน   5  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  4   ได้คะแนน   4  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  3   ได้คะแนน   3  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  2   ได้คะแนน   2  คะแนน     
รายการประเมินท่ีอยู่ในระดบั  1   ได้คะแนน   1  คะแนน     

3) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องมาสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนหลงัใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัและผู้ปกครองหลัง
ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด          
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาขึน้ไปให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา          
ความเหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ดงันี ้  

   4.1)  ควรเพิ่มรายละเอียดของข้อค าถามให้มีความชดัเจนมากขึน้ 
   4.2)  การใช้ ข้ อค าถามควรให้ สอดค ล้อ งกับ หลักกา ร 

วตัถปุระสงค์ กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการวดัประเมินผล 
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5) น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์มาปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนหลงัใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  

6) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัและผู้ปกครองหลัง
ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด         
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาขึน้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยมี
เกณฑ์ในการเลือกผู้ เชี่ยวชาญ ดงันีผู้้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีมีประสบการณ์ใน          
การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน และเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีคุณภาพต้องมี    
ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า หรือเทียบเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556, 68) 
พร้อมทัง้ให้ผู้ เชี่ยวชาญแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจใน     
การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ จากครูปฐมวัยและผู้ปกครอง ซึ่งมี
เกณฑ์การพิจารณา ดงันี ้ 

+ 1 แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ การจดัรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

   0  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างหลกัการ วัตถปุระสงค์ 
กระบวนการ การจดัรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

- 1  แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ การจดัรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 

7) น าข้อมูลท่ีได้จากผู้ เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนือ้หา พบว่า ข้อค าถาม
มีความตรงเชิงเนือ้หาเท่ากับ 0.67 - 1.00  ทุกข้อ  ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามทุกข้อไปเป็นข้อ
ค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวัยและผู้ ปกครองหลังใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

8) น าข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูปฐมวัยและผู้ ปกครองหลังใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  ดงันี ้  

    8.1)  การให้ผู้ปกครองท ากิจกรรมกับเด็ก บางท่านอาจจะไม่มี
เวลาในการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ถ้าควบคุมได้จะเป็นการดีหรืออาจมีการสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองในการพฒันากิจกรรมที่ท ากบัเด็กร่วมกนั 
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    8.2)  ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน การยับยัง้ชั่งใจ การเปล่ียน
ความคิดและการควบคมุอารมณ์ ถ้าสามารถแยกออกเป็นข้อตามพฤติกรรมและขยายความในแต่
ละตวัย่อยจะชดัเจนมากขึน้ 

9) น าข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนหลงัใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย หลังจากนัน้จัดท าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนหลงัใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

10) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัและผู้ปกครองหลงั
ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีได้ท าการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึง
กบักลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น  ด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.901  ซึ่งจะเห็นว่าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูปฐมวัยและผู้ ปกครองหลังใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัมีค่าสูง นัน้คือมีความเชื่อมั่นตัง้แต่ 
.800 ขึน้ไป (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2556, 162) 

11) จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวัยและผู้ปกครอง
หลังใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อน าไปใช้กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างต่อไป  

2.3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ ดังนี ้วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเท่ียงตรงของแบบ

ประเมิน ด้วยวิธีประมาณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบประเมินความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัย ซึ่งมีค่าเท่ากับ .922  และหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัและผู้ปกครองหลงัหลงัใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  ด้วยวิธี
ประมาณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.901   
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การวิจัยระยะที่  3 (R 2) การวิจัยเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง 

ขัน้ที่ 4 ทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

ขัน้ตอนนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อน ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ไปใช้กับ     
กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย และความเหมาะสมในการใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด              
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง      
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง  (One Group Pretest-Posttest Design) ดังนี ้        
(สิริมา   ภิญโญอนนัตพงษ์, 2553, 16)  
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 วิธีการวิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลงั   

1. วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจยัในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้

1.1  ผู้ วิจัยส่งหนังสือขออนุญาตท าการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่ อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ี
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

1.2  ผู้ วิจัยจัดเตรียมเอกสาร เคร่ืองมือ ก่อนน าไปใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 2)  แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัย และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนหลังใช้รูปแบบ
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั                

1.3  ผู้วิจัยจัดอบรมครูปฐมวัยและผู้ปกครองนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.4  ผู้วิจยัน าแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียน
ปฐมวัย โดยท าการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกคะแนนเป็นคะแนนก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.5  ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย โดยน าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 1 ถึงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 24 ท่ีได้รับการพฒันาขึน้มา
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาในการทดลองภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 โดยท า  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นเวลา 8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 3 วนั (วนัจนัทร์ วนัพธุและวนัศกุร์) 
วนัละ 40 นาที  เวลา 09.30 - 10.10 น. ระหว่างเดือนกนัยายน – ตลุาคม 2563 

1.6  ผู้วิจยัน าแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียน
ปฐมวัยโดยท าการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกคะแนนเป็นคะแนนหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.7  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวัยและผู้ปกครองหลัง
ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยไปสอบถามครูปฐมวัยและผู้ปกครองของนักเรียนหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.8  ผู้ วิจัยน าคะแนนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มาท า
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย และน าคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจมาท า
การวิเคราะห์ เพื่อหาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การด าเนินการวิจยัในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้

2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนชัน้ปฐมวัยปีท่ี 2 (อายุ 4 – 5 ปี)     
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จ านวน 4 ห้องเรียน  จ านวนนกัเรียน  129  คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2 (อายุ 4 – 5 ปี) 
ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

2.2.1 เป็นห้องเรียนท่ีผู้ วิจัยได้รับความร่วมมือจากครูผู้ สอนและ
ผู้ปกครองในการจดักิจกรรมตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัระหว่างการด าเนินการวิจยั 

2.2.2 เป็นห้องเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสามารถพฒันาความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัให้แก่นกัเรียนได้  

2.2.3 เป็นห้องเรียนท่ีมีความพร้อมในด้านส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน เพื่อใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัขัน้ตอนท่ี 4 มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัดงันี ้

1.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  คือ 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์    

การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  คือ  

1)  แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยั 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวัยและผู้ ปกครองหลังใช้

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์          

การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ดงันี  ้
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4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
นักเรียนปฐมวัยก่อนและหลังท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการหา
ค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและ
หลงัเรียนด้วยค่าสถิติที (t - test Dependent for Samples)  

4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูปฐมวัยและผู้ปกครองท่ีมีต่อรูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย โดยการหาค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใช้เกณฑ์แปล
ความหมายของค่าเฉล่ีย (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2543, 75) ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 8 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยและผู้ ปกครองท่ีมีต่อรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนน 
มากท่ีสดุ 4.51-5.00 
มาก 3.51-4.50 

ปานกลาง 2.51-3.50 
น้อย 1.51-2.50 

น้อยท่ีสดุ 1.00-1.50 

การวิจัยระยะที่ 4 (D 2) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ 

ขัน้ท่ี 5 ปรับปรุงรูปแบบรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัสมบูรณ์ 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้โดยผล
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มาใช้  ปรับปรุงให้รูปแบบฯ และ
เอกสารประกอบรูปแบบฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

การวิจยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อดังนี ้            
1. ศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย  2. พัฒนารูปแบบ    
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย 3. ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 4. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร    
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สอดคล้องกบัขัน้ตอนและกระบวนการวิจัย 
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

การวิจยัระยะท่ี 1 (R1) ผลการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานและคณุลกัษณะความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

การวิจัยระยะท่ี 2 (D1) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่างและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบฉบับร่าง 

การวิจัยระยะ ท่ี  3 (R2) ผลการตรวจสอบประสิท ธิผลของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัฉบบัร่าง 

การวิจัยระยะท่ี 4 (D2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัสมบูรณ์ 

รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัมีดงัต่อไปนี ้

การวิจัยระยะที่ 1 (R1)  ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและคุณลักษณะความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนีเ้ป็นการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ        
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เด็กปฐมวัย และการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดงันี ้

1.1  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการในการพัฒนารูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

1.2  การศึกษาคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
รายละเอียดดงัแสดงต่อไปนี ้
1.1  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการของการพัฒนารูปแบบ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

จากการศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกบัทฤษฎีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  หลกัการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบ ริหาร การจัดสภาพแวดล้อม  และการจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร และการประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิง
บริหาร  จากเอกสารต ารา วารสาร และอินเตอร์เน็ต สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงัต่อไปนี ้

1.1.1  ผลการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สรุปทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ (Piaget )  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner)  และทฤษฎี          
การเรียนรู้เชิงสังคมวฒันธรรมของไวกอตสกี (Vygotsky)  พบว่า เด็กจะพฒันาทางด้านสติปัญญา
โดยได้รับการช่วยเหลือแนะน าจากผู้ ใหญ่  หรือจากการท างานร่วมกับเพื่อนท่ีมีประสบการณ์
มากกว่าท่ีให้ค าแนะน าในการก้าวพ้นช่วงยากล าบากนัน้ จนเด็กสามารถท างานต่อไปอย่างอิสระ
จนประสบความส าเร็จด้วยตนเองได้ จะท าให้เด็กสามารถเข้าใจ และเกิดการพฒันาความสามารถ
ทางการคิดท่ีซับซ้อน นอกจากนีภ้าษายังเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญและจ าเป็นในการคิดและ      
การเรียนรู้ ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยยึด
หลกัแนวคิดทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจต์และบรูเนอร์ โดยผสมผสานทฤษฎีวัฒนธรรม
เชิงสงัคมในการพฒันาการคิดเชิงบริหารของไวกอตสกี 

1.1.2  ผลการศึกษาหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย      
พบว่า การจัดการเรียนรู้และการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นการเรียนรู้ความสามารถในการคิด
เชิงบริหารสร้างประสิทธิภาพต่อการท างานของสมองในระยะยาว คือ เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่าน
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การเล่น และลงมือท ากิจกรรม เนือ้หาสาระท่ีเด็กควรรู้ และทักษะท่ีเด็กควรได้รับ จะเกิดจาก      
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ ท่ีจัดขึน้อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ภายใต้ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร และปลอดภัย มีกิจกรรมท่ี
กระตุ้นให้เด็ก ได้คิดและจินตนาการ กิจกรรมท่ีได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อฝึกให้การรับรู้มีความ
ละเอียด ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 7 ด้าน (การเคล่ือนไหวและ
สุขภาวะทางกาย พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านการคิดและ
สติปัญญา พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านจริยธรรมและพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์)               
ท่ีถกูต้อง เหมาะสมตามวยั 

1.1.3  ผลการศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ พบว่า 
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการสามารถจดักลุ่มเป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ย่อยๆ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรูปแบบ  และองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จะแตกต่างกันตามเป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
นัน้ๆ การวิจัยครัง้นีใ้ช้ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของจอยซ์ เวลล์ 
และคาลฮูน ร่วมกับ ทิศนา  แขมมณี  โดยใช้ขั น้ตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อก าหนดรูปแบบการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Research : R1)  2) การออกแบบและการหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Development : D1) 3) การหา
ประสิทธิผลรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Research : R2)  4) การขยาย
ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Development : D2) เพื่อให้ได้
รูปแบบ   การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

1.1.4  ผลการศึกษาความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบ ริหาร            
สรุปความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีห้มายถึง การท่ีเด็ก
ปฐมวัยจัดการตนเองโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน จัดระบบ ตัดสินใจ มีสมาธิ ควบคุม
พฤติกรรม แก้ปัญหา และประเมินการตดัสินใจของตนเอง 

1.1.5  ผลการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ เพื่อ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร สรุปได้ว่า  สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีพัฒนาการคิด            
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีลกัษณะดงันี ้1) สนองความต้องการและความสนใจของเด็กท่ีมี
ความกระตือรือร้น สนใจส่ิงท่ีอยู่รอบตัว อยากรู้อยากเห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามา หรือเกิด
ความสงสยัใคร่รู้ จึงควรเคารพความสนใจและยอมรับความคิดของเด็ก 2) ตอบสนองอารมณ์และ
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ความรู้สึกของเด็กท่ีต้องการความรัก    ความเข้าใจ ความอบอุ่น ความเอือ้อาทรจากบุคคลท่ี
ใกล้ชิด  3) มีบรรยากาศอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึกต่างๆ โดยให้โอกาสเด็ก
เลือกท าส่ิงต่างๆ ตามความถนัด หรือความสนใจ และ 4) มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการมีปฏิสมัพันธ์
กบับุคคลรอบข้าง ให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับเด็กอื่นหรือผู้ใหญ่ ลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางจิตภาพทัง้ 4 ประการจะช่วยพฒันาการคิดเชิงบริหารให้กบัเด็กปฐมวยั 

1.1.6  ผลการศึกษาการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหาร สรุปได้ว่า แนวการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวัย
อายุ 3 – 6 ปี ครูควรจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความสามารถ และความสนใจ
ของเด็ก จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้คิดริเร่ิม วางแผน ปฏิบัติและแลกเปล่ียน        
การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น บุคคลอื่น ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมีความหมายกับ
เด็ก ได้รับการส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี มีพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาและ         
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กท่ีบ้านอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

1.1.7  ผลการศึกษาการประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร  สรุปได้ว่า การประเมิน
พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารมีรายละเอียดของการประเมินท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย        
การริเร่ิม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสดุ การปรับเปล่ียน          
การควบคุมอารมณ์และการยับยัง้ รวมถึงการตรวจสอบ ท่ีประกอบไปด้วยความสามารถใน       
การตรวจสอบงานและการตรวจสอบตนเอง 

จากการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้         
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัสามารถเขียนท่ีมา
ของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Orientation to the Model) ได้ดงันี ้

1)  ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
1.1)  ทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนี  ้เด็กจะพัฒนาทางด้าน
สติปัญญาโดยได้รับการช่วยเหลือแนะน าจากผู้ ใหญ่หรือจากการท างานร่วมกับเพื่อนท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่าท่ีให้ค าแนะน าในการก้าวพ้นช่วงยากล าบากนัน้ จนเด็กสามารถท างาน
ต่อไปอย่างอิสระจนประสบความส าเร็จด้วยตนเองได้ จะท าให้เด็กสามารถเข้าใจและเกิดการ
พัฒนาความสามารถทางการคิดท่ีซับซ้อน นอกจากนีภ้าษายังเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญและ
จ าเป็นในการคิดและ       การเรียนรู้ ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้พฒันารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัซึ่งผู้วิจัย
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ได้ท าการศึกษาโดยยึดหลักแนวคิดทางสติปัญญาของเพียเจต์และบรูเนอร์ โดยผสมผสานทฤษฎี
วฒันธรรมเชิงสงัคมในการพฒันาการคิดเชิงบริหารของไวกอตสกี 

1. 2)  หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
การจัดการเรียนรู้และการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นการเรียนรู้สร้าง

ประสิทธิภาพต่อการท างานของสมองในระยะยาว คือ เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่นและ       
ลงมือท ากิจกรรม เนือ้หาสาระท่ีเด็กควรรู้ และทักษะท่ีเด็กควรได้รับ จะเกิดจากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมและประสบการณ์ ท่ีจัดขึน้อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ภายใต้ สภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อการเรียนรู้และบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร และปลอดภัย มีกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เด็ก ได้คิด 
และจินตนาการ กิจกรรมท่ีได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อฝึกให้การรับรู้มีความละเอียด ได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 7 ด้าน (การเคล่ือนไหวและสุขภาวะทางกาย 
พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา พัฒนาการ
ด้านภาษา พฒันาการด้านจริยธรรมและพฒันาการด้านการสร้างสรรค์) ท่ีถกูต้อง เหมาะสมตามวยั 

1.3)  รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการสามารถจัดกลุ่มเป็น

รูปแบบการเรียนการสอนย่อยๆ ตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของรูปแบบ และองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะแตกต่างกันตามเป้าหมายของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ การวิจัยครัง้นีใ้ช้ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์    
การเรียนรู้ของจอยซ์ เวลล์และคาลฮูนร่วมกับทิศนา  แขมมณี โดยใช้ขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน
เพื่ อก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียน รู้ เชิ งบู รณ าการฯ (Research : R1)                         
2) การออกแบบและการหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 
(Development : D1) 3) การหาประสิทธิผลรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ฯ 
(Research : R2)  4) การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 
(Development : D2) เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

1.4)  ความหมายของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร   
การท่ีเด็กปฐมวัยจัดการตนเองโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน จัดระบบ 

ตดัสินใจ มีสมาธิ ควบคมุพฤติกรรม แก้ปัญหา และประเมินการตดัสินใจของตนเอง 
1.5)  การจดัสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพื่อความสามารถในการคิดเชิงบริหาร  
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สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีพฒันาการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควร
มีลกัษณะดังนี ้1) สนองความต้องการและความสนใจของเด็กท่ีมีความกระตือรือร้น สนใจส่ิงท่ีอยู่
รอบตวั อยากรู้อยากเห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามา หรือเกิดความสงสัยใคร่รู้ จึงควรเคารพความ
สนใจและยอมรับความคิดของเด็ก 2) ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของเด็กท่ีต้องการความรัก    
ความเข้าใจ ความอบอุ่น ความเอื อ้อาทรจากบุคคลท่ีใกล้ชิด  3) มีบรรยากาศอิสระใน                  
การแสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึกต่างๆ โดยให้โอกาสเด็กเลือกท าส่ิงต่างๆ ตามความถนัด 
หรือความสนใจ และ 4) มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับเด็กอื่นหรือผู้ ใหญ่ ลักษณะสภาพแวดล้อมทางจิตภาพทัง้      
4 ประการจะช่วยพฒันาการคิดเชิงบริหารให้กบัเด็กปฐมวยั 

1.6)  การจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
แนวการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็ก

ปฐมวัยอายุ 3 – 6 ปี ครูควรจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความสามารถและ      
ความสนใจของเด็ก จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้คิดริเร่ิม วางแผน ปฏิบัติและ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น บุคคลอื่น ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมี
ความหมายกับเด็ก ได้รับการส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี มีพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุน   
การพฒันาและการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กท่ีบ้านอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

1.7)  การประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหาร   
การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารมีรายละเอียดของการประเมิน

ท่ีแตกต่างกนั ประกอบด้วย การริเร่ิม ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจดัระเบียบ
วสัดุ การปรับเปล่ียน การควบคุมอารมณ์และการยับยัง้ รวมถึงการตรวจสอบ ท่ีประกอบไปด้วย
ความสามารถในการตรวจสอบงานและการตรวจสอบตนเอง 

1.8)  คณุลกัษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
คุณลักษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ี

สามารถพฒันาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยัได้อย่างแท้จริง มีทัง้สิน้  3 ด้าน คือ  
1. กา รยั บ ยั ้งชั่ ง ใจ  ( Inhibitory control) หม ายถึ ง  ก า ร รู้จั ก ห ยุ ด              

ความต้องการหรือหยุดยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จักคิดก่อนท า หรือรู้จักอดทนรอคอย 
ไม่ประพฤติตนไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น       
เข้าแถวตามล าดบัคิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 
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 2. การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง การปรับเปล่ียนความคิดและ
การกระท าหรือยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จกัเปลี่ยนมมุมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่าง
สลับไปมาได้ เช่น ปรับเปล่ียนการเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับการเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กับ
ตนเอง เช่น การแต่งกาย ฯลฯ 

 3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึง ความสามารถใน
การควบคมุอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จดัการกบัความเครียด หงดุหงิด 
และแสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อื่น เช่น เมื่อมีเหตขุดัแย้งกบัเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ อารมณ์
มั่นคง เช่น ถูกล้อเลียน เกิดความผิดหวังหรือเสียใจ  รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้ อื่น เช่น 
เพื่อนเดินชน นมหรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 

2) เป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้มีเป้าหมายในการพัฒนา

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

1.2  การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
ผลการศึกษาคณุลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยจาก

การจดัสนทนากลุ่มกบักลุ่มเป้าหมายในจ านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน เพื่อศึกษาคณุลกัษณะความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเห็นตรงกันว่าคุณลักษณะ
ความสามารถในการคิดเชิ งบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยควรมี  3 ด้ าน ได้แก่  ด้านการยับยั ง้ชั่ งใจ                            
ด้านการเปล่ียนความคิดและด้านการควบคุมอารมณ์ แต่อาจต้องปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึน้โดยเพิ่มรายละเอียดของพฤติกรรมให้เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมซึ่งสะท้อนไปถึง    
การแสดงออกทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน ดังนัน้ คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดงันี ้ 

ด้านท่ี 1 การยับยัง้ชั่งใจ  จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายทัง้ 8 ท่าน         
ได้สะท้อนประสบการณ์ว่าคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารควรมีความเชื่อมโยงของ
พฤติกรรมเด็กท่ีสะท้อนถึงการยับยัง้ชั่งใจ โดยเด็กจะสามารถรอคอยได้ มีความอดทน สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยกลุ่มเป้าหมายสะท้อนประสบการณ์ดงันี ้

“...ดิฉันคิดว่าการท่ีเด็กมีความยบัยัง้ชัง่ใจจะช่วยให้เค้ามีสมาธิในการท างาน 
รู้จกัการรอคอยและมีความรับผิดชอบมากขึน้” 
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“...การท่ีผู้ ใหญ่สร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้า
แถวตามล าดับคิวโดยไม่แทรกแถวเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความอดทนและรอคอยได้ เช่น    
การต่อคิวซือ้สินค้าเมื่อไปร้านสะดวกซือ้หรือห้างสรรพสินค้า การต่อคิวรับของ” 

“...เมื่อมีการท าน า้หกเลอะเทอะ สามารถน าผ้ามาเช็ดเองเพราะเคยเห็นแม่
ท าให้ด ูแสดงว่าสามารถแก้ปัญหาได้เองโดยไม่ร้องไห้โวยวาย” 

“...เด็กรู้จกักาลเทศะจากการฝึกของผู้ปกครอง เวลามีแขกมาท่ีบ้านจะไม่พูด
แทรกขณะท่ีผู้ใหญ่ก าลงัสนทนาอยู่” 

“...ดิฉันคิดว่าการท่ีเด็กไปในสถานท่ีสาธารณะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกนั เช่น การไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผู้อื่น” 

“...การรู้จักรอคอยเป็นพฤติกรรมทางสังคมท่ีเด็กควรจะได้เรียนรู้ เช่น          
การรับประทานอาหารพร้อมกนัในครอบครัวหรือท่ีโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกบัผู้อื่น” 

“...เด็กสามารถหลีกเล่ียงการตอบโต้เมื่อพบกับการถูกกลั่นแกล้ง ล้อเลียน 
เป็นเพราะว่าได้รับการส่งเสริมจากผู้ใกล้ชิดในการให้ค าแนะน าและรับฟังปัญหา” 

“...ถ้าเด็กได้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เค้าลดความรุนแรง ก้าวร้าว จะช่วยให้
เค้าสามารถปรับตวัให้อยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้ดี” 

จากข้อความสะท้อนคิดของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ มีสมาธิ รอคอย มีความรับผิดชอบ 
สร้างสถานการณ์จ าลอง แก้ปัญหาได้เอง รู้จักกาลเทศะ สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 
ดังนัน้การยับยัง้ชั่งใจ จึงเป็นการส่งเสริมสมาธิในการท างาน มีความอดทน สามารถรอคอย
ตามล าดับก่อน-หลัง มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหา รู้จักกาลเทศะ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกัน ส่งเสริมให้เรียนรู้ในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น หลีกเล่ียงการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง 
และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้ 

ด้านท่ี 2 การเปล่ียนความคิด จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายทัง้ 8 ท่าน 
ได้สะท้อนประสบการณ์ว่าคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารควรมีความเชื่อมโยงของ
พฤติกรรมเด็กท่ีสะท้อนถึงการเปล่ียนความคิด การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง การยืดหยุ่นทาง
ความคิดเมื่อผู้อื่นมีเหตผุลท่ีดีกว่า โดยกลุ่มเป้าหมายสะท้อนประสบการณ์ดงันี ้

“...ดิฉันเห็นว่าการท่ีเด็กรู้จักการปรับเปล่ียนความคิดเป็นเร่ืองท่ีควรส่งเสริม
เพราะจะท าให้เค้าสามารถยอมรับเหตุผลของผู้อื่น เช่น เมื่อจะไปเท่ียวสวนสตัว์น้องแต่งตัวด้วยชุด
กระโปรง แล้วคุณแม่ให้เหตุผลว่าควรจะเปล่ียนเป็นกางเกงดีหรือไม่ ยุงจะได้ไม่กัดและคล่องตัว
เวลาจะลงไปเลีย้งสตัว์ เมื่อน้องได้รับฟังเหตผุลแล้วน้องเห็นด้วยท าให้ยอมเปล่ียนชดุในวนันัน้” 
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“...จะดีมากถ้าเด็กได้รับการฝึกฝนให้สามารถลดการเอาแต่ใจตัวเอง ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น” 

“...ในเด็กเล็กจะมีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมออกมาโดยท่ีผู้ใหญ่สามารถ
สงัเกตได้ เช่น การมีสมาธิในการท างาน” 

 “...อยากให้ดูพฤติกรรมด้านการยอมรับในความแตกต่างของตนเอง เช่น 
วนัไหนแต่งกายไม่เหมือนเพื่อนมาโรงเรียนแล้วเดินไปบอกครูโดยไม่ร้องไห้ การลืมส่ิงของบางอย่าง
แล้วไม่โวยวายกบัผู้ปกครอง” 

 “...การท่ีเด็กรู้จักปรับตวักบัห้องใหม่ เพื่อนใหม่ ครูใหม่ จะเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับตวัเด็กเมื่อไปเรียนในระดบัประถมจะสามารถปรับตวัได้ดี” 

“...การท่ีเด็กได้เล่นและท ากิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์จะช่วยให้เด็ก
สามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้” 

“...ขณะท่ีเล่นกันกับน้องแล้วเล่นแรง พอแม่เตือนจะเปล่ียนกิจกรรมการเล่น
เพราะเค้าจะรู้แล้วว่าอาจจะเกิดอันตรายจากการเล่น เช่น ไม่วิ่งเล่นในห้องเพราะจะหกล้มได้” 

“...สภาพแวดล้อมในครอบครัวเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะส่งเสริมให้เด็กรู้ว่ากิจวัตร
ประจ าวนัของตนเองมีอะไรบ้าง แต่ละวันมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองอะไร” 

ดงันัน้การเปล่ียนความคิด จากข้อความสะท้อนคิดของกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวถึง
การส่งเสริมการยอมรับเหตุผลของผู้อื่น ลดการเอาแต่ใจตัวเอง มีสมาธิในการท างานได้นานขึน้ 
ยอมรับในความแตกต่างของตนเองเมื่อเทียบกบัผู้อื่น ปรับตวัเข้ากบัส่ิงใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ 
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอนัตราย และการรับผิดชอบในการท ากิจวตัรประจ าวนั 

ด้านท่ี 3 การควบคุมอารมณ์  จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายทัง้ 8 ท่าน 
ได้สะท้อนประสบการณ์ว่าคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารควรมีความเชื่อมโยงของ
พฤติกรรมเด็กท่ีสะท้อนถึงการควบคุมอารมณ์ การรับฟังและหยุดพฤติกรรมของตนเองในขณะท่ี
อารมณ์ไม่ปกติ ลดความเอาแต่ใจตัวเอง หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งและ
ควบคมุอารมณ์ของตนเองโดยไม่ก้าวร้าว รุนแรง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้สะท้อนประสบการณ์ ดงันี ้

“...หากเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้แสดงว่าเค้าจะสามารถหลีกเล่ียง
ความรุนแรงในการทะเลาะเบาะแว้งกบัเพื่อน อีกทัง้ไม่เลียนแบบพฤติกรรมการก้าวร้าวของผู้อื่น” 

“...เมื่อน้องเล่นซนจนบาดเจ็บแล้วร้องไห้ คณุแม่ปลอบใจจะหยดุร้องทนัที” 
“...หากเพื่อนแกล้งจะไม่ตอบโต้แต่จะบอกผู้ใหญ่หรือเดินหนีแทน” 
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“...ดิฉันคิดว่าการท่ีเด็กรู้จกัระงบัความโกรธของตนเองนัน้เป็นเพราะว่าได้รับ
การฝึกจากผู้ ท่ีใกล้ชิด เช่น การกลัน้หายใจ การไปล้างหน้า หรือไปท ากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้ลืม
อารมณ์โกรธ” 

“...ค าสั่งหรือเงื่อนไขของผู้ ปกครองมีบทบาทส าคัญกับลูกในการแสดง
พฤติกรรมหรือค าพูดต่างๆ ออกมาจนกลายเป็นความคุ้ นเคย เช่น การรับฟังเหตุผลโดยไม่ใช้
อารมณ์” 

“...การอบรมเลีย้งดูของผู้ปกครองมีส่วนส าคญัในการฝึกฝนคุณลักษณะท่ีดี
ให้เกิดกับลูกได้ เช่น เมื่อเพื่อนแกล้งแล้วท่ีบ้านสอนให้หลีกเล่ียงสถานการณ์อย่างไร ซึ่งอาจจะมี
บางบ้านท่ีสอนลกูแบบตาต่อตา ฟันต่อฟันว่า...ตีมาตีกลบั ไม่โกง...ซึ่งเป็นการสอนลกูไม่ถกูวิธี” 

“...ในเด็กเล็กจะเร่ิมรู้จักการสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมผู้ ใหญ่  เช่น         
ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรท าอย่างไร การอบรมเร่ืองการร้องไห้เพื่อเรียกร้อง
ส่ิงของบางอย่างอาจจะฝึกให้พูดร้องขอโดยไม่งอแง ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเด็กแสดงออกนัน้มาจาก
การเลียนแบบผู้ใหญ่” 

“...ถ้าเพื่อนเดินชนเค้าจะแก้ปัญหาอย่างไร หากเพื่อนขอโทษจะยอมรับค าขอ
โทษและให้อภยัหรือไม่ ส่ิงเหล่านีผู้้ ท่ีใกล้ชิดเด็กอาจจะสอนทนัทีท่ีเกิดเหตกุารณ์นัน้ๆ ขึน้” 

ดงันัน้การควบคมุอารมณ์ จากข้อความสะท้อนคิดของกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวถึง
การควบคุมตนเองในการหลีกเล่ียงความรุนแรง การยอมรับการปลอบใจจากผู้ ใกล้ชิดเมื่อมี
อารมณ์ไม่ปกติ ไม่ตอบโต้เมื่อถูกเพื่อนแกล้ง การระงับความโกรธด้วยการฝึกฝน การยอมรับ
เงื่อนไขของผู้ปกครองหลังจากได้รับการชีแ้นะถึงเหตุผลของค าสั่งนัน้ การอบรมเลีย้งดูจากทาง
บ้านในการหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีสุ่มเส่ียงต่อการทะเลาะเบาะแว้ง การเลียนแบบพฤติกรรมของผู้
ท่ีใกล้ชิด การขอโทษเมื่อท าผิดและการให้อภยัโดยยอมรับค าขอโทษเมื่อผู้อื่นไม่ได้ตัง้ใจ 

จากข้อมลูคุณลกัษณะความสามารถในการคิดบริหารข้างต้น สามารถสรุปคณุลักษณะ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  ดงัภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 21  คณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

การวิจัยระยะที่ 2 (D1)  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบฉบับร่าง 

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง และตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบฉบบัร่าง ผู้วิจยัน าเสนออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1) รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัร่าง  

2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัร่าง 

3) ผลการปรับปรุงรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัร่าง 

รายละเอียดดงัแสดงต่อไปนี ้
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1) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง (The Models of Teaching) 

1. หลักการ   
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด

เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการท่ีเป็น
ล าดับขัน้ตอนท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 4 – 5 ปี โดยจัดในกิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก กิจกรรม
พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสัย กิจกรรม
พัฒนาการคิด กิจกรรมพัฒนาภาษา และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์       
ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถในการคิดเชิงบริหารในด้านการยับยัง้ชั่งใจ       
การเปล่ียนความคิดและการควบคุมอารมณ์ ซึ่งครูและผู้ปกครองมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การจัดสภาพแวดล้อมและใช้ค าถามต่างๆ เพื่อกระตุ้ นให้เด็กลงมือท ากิจวัตรประจ าวันผ่าน
ประสาทสมัผสัทัง้ห้า โดยผ่านกระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1. ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม 2. ขัน้สร้าง
ประสบการณ์ 3. ขัน้เรียนรู้สังคมและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น รวมทัง้ 4. ขัน้สรุปและประเมินผล ภายใต้
การปฏิบติัจริงผ่านประสบการณ์ตรงในบริบทท่ีเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกบัพฒันาการ 

2. วัตถุประสงค์   
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
ส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรม ผ่านกระบวนการคิดก ากับตนเองอันจะน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1. การยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory Control)  
2. การเปล่ียนความคิด (Shift)  3. การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 

3. สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  มีสาระการเรียนรู้ ดงันี ้  
1. การรู้จักหยุดความต้องการหรือหยุดยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม 

รู้จกัคิดก่อนท า หรือรู้จกัอดทนรอคอย ไม่ประพฤติตนไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วย ุเช่น เล่นหรือ
ท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น เข้าแถวตามล าดบัคิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 

2. การปรับเปล่ียนความคิดและการกระท าหรือยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จัก
เปลี่ยนมุมมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้ เช่น ปรับเปล่ียนการเล่น
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เมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอนัตรายกับตนเองและผู้อื่น ยอมรับการเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อน
ใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง เช่น การแต่งกาย ฯลฯ 

3. การควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) หมายถึงความสามารถใน      
การควบคมุอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จดัการกบัความเครียด หงดุหงิด 
และแสดงออกโดยไม่รบกวนผู้ อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ 
อารมณ์มัน่คง เช่น ถกูล้อเลียน เกิดความผิดหวงัหรือเสียใจ  รู้จกัให้อภยัในความผิดพลาดของผู้อื่น 
เช่น เพื่อนเดินชน นมหรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 

4. กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั มีกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม (Environment)   

ในขัน้ตอนนีค้รูวางแผนการเรียนรู้จากการตัดสินใจจดักระท าต่อส่ือ วัสด ุ
และอุปกรณ์ อันได้แก่ ของจริง ของจ าลอง เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ท่ีครูน าเสนอด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นเพื่อส่ือสารถึงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการในการเรียนรู้ของเด็ก 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สร้างประสบการณ์ (Active Learning)  
ในขัน้ตอนนีเ้ด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันโดยการท า

กิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองผ่านส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรม
พัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก กิจกรรมพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝัง
คณุธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสยั กิจกรรมพัฒนาการคิด กิจกรรมพัฒนาภาษาและ
กิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือท า ตัวอย่างเช่น การฟังนิทาน  การทดลองวิทยาศาสตร์          
การประกอบอาหาร การทศันศึกษาทัง้ในและนอกสถานท่ี  

ขั น้ ท่ี  3 ขั น้ เรียน รู้สั งคมและเข้าใจอารม ณ์ ผู้ อื่ น  (Learning Social & 
Understand Other Emotions)  

ในขัน้ตอนนีเ้ด็กปฐมวัยน าเสนอการเรียนรู้ร่วมกับผู้ อื่นโดยการเล่า
เร่ืองราว กระบวนการท างานเป็นกลุ่มให้เพื่อน ครูและผู้ปกครองฟัง ซึ่งเป็นการสะท้อนความคิด 
การท างานร่วมกบัผู้อื่น  ความเข้าใจและยอมรับการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปและประเมินผล (Summary and Evaluation)  
ในขัน้ตอนนีเ้ด็กปฐมวัยร่วมกันสรุปส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ การสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบติัและประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  

 5.1  แหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อให้นกัเรียนไปทัศนศึกษา เช่น สวนสตัว์ใน
จงัหวดัชลบุรี 

 5.2  แหล่งเรียนรู้ภายใน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานท่ีจริงใน
โรงเรียน เช่น ห้องสมดุ แปลงสาธิต สนามเด็กเล่น  

 5.3  นิทาน เพลง เกมการศึกษา ใช้ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 

 5.4  สถานการณ์ ต่างๆ ใช้ ในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เช่น สภาพแวดล้อมในห้องเรียน มุมของเล่น 
สถานการณ์จ าลองจากท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน อปุกรณ์ในการทดลองวิทยาศาสตร์ 

 5.5  วัสดุและอุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ์และศิลปะ เช่น แป้งโด 
กระดาษสี กาว กรรไกร พู่กนั สีน า้ สีโปสเตอร์ กระดาษร้อยปอนด์ เป็นต้น 

6. การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี ้ 
6.1  การประเมินผลงาน โดยใช้แบบประเมินผลงานของนกัเรียน 
6.2   การประเมินคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารของนกัเรียน 
6.3   การประเมินจากบันทึกผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย

และผู้ปกครอง 
2)  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง 
ขัน้นีเ้ป็นการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ี

ผู้วิจัยได้พฒันาขึน้ โดยท าการหาประสิทธิภาพจากผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  ขัน้ตอนตรวจสอบ
ประสิทธิภาพรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ มีดงันี ้

2.1.1 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง       
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้          
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย จากกลุ่ม
ผู้ เชี่ยวชาญ ได้ผลดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 9 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั จากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 5.00 .000 มากท่ีสดุ 

2 

ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานของรูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

3 

ห ลั ก ก า ร ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

4  

วัต ถุ ป ระส ง ค์ ข อ ง รูป แบ บ กา รจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

5.00 

 
 

.000 มากท่ีสดุ 

5   

กลุ่มเป้าหมายของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

6   

เ นื ้ อ ห า ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

4.80 .447 มากท่ีสดุ 

7 การจดักระบวนการเรียนรู้    

7.1 
ขั ้ น เ ต รี ย ม ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
(Environment) 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

7.2 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้สร้างประสบการณ์ (Active 
learning) 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

7.3 
ขัน้ ท่ี  3 ขัน้เรียน รู้สังคมและเข้าใจ
อ า รม ณ์ ผู้ อื่ น  (Learning social & 
Understand other emotions) 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

7.4 
ขั น้ ท่ี  4 ขั น้ ส รุป และป ระ เมิ น ผล 
(Summary and Evaluation) 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

8 

ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การ
เรียน รู้เชิ งบู รณ าการเพื่ อ ส่งเส ริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

9 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

10 

การประเมินผลการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

11 

การน ารูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั ไปใช้ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

12 
ตวัอย่างแผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
12.1 หน่วยการเรียนรู้ 4.80 .447 มากท่ีสดุ 
12.2 จดุประสงค์ 4.60 .548 มากท่ีสดุ 

12.3 เนือ้หา 4.80 .447 มากท่ีสดุ 

 12.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 4.80 .447 มากท่ีสดุ 
12.5 ส่ือและอปุกรณ์การเรียนรู้ 4.80 .447 มากท่ีสดุ 

12.6 การประเมินผล 4.80 .447 มากท่ีสดุ 

13 

รูปแบบการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้เชิงบู รณาการแสดงถึงการ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นส าคญั 

5.00 .000 มากท่ีสดุ 

รวม 4.95 .154 มากที่สุด 

 
จากตารางการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย จากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า 
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅  = 4.95, S.D. = .154)  

ผู้ วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยมาเขียน
ข้อดี ข้อจ ากดั และข้อสงัเกตของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ได้ดงันี ้

การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการไปใช้ (Application)  
ข้อดีของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

1) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้เป็นการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยในด้านพฤติกรรมการควบคุมตนเองให้
ออกมาในเชิงประจกัษ์ 

2) รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้เน้นการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียน ครูปฐมวยัและผู้ปกครอง ท าให้นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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3) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ส่งผลท าให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้ และส่งผลให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสขุ  

ข้อจ ากัดในการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ไปใช้ประโยชน์ 

1) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้เป็นการจัดการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนในช่วงอายุ 4 - 5 ปี ซึ่งจะส่งผลต่อการท ากิจกรรมท่ีต้องอาศัยความระมัดระวัง        
การดแูลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครูและผู้ปกครอง 

2) รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้เป็นรูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยเท่านัน้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยอื่นและ
ความสามารถในรูปแบบอื่นๆ 

ข้อสังเกตเก่ียวกับการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการไปใช้ 
1) ครูปฐมวัยท่ีสนใจน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้นี ้

ไปใช้ประโยชน์  ควรมีการปรับเนือ้หาสาระการเรียนรู้และกิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ  

2) รูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียน รู้ ท่ีพัฒนาขึ น้ เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่  ดังนัน้             
ครูปฐมวัยท่ีสนใจน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ควรมีการปรับเนือ้หา 
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบับริบทในชมุชนนัน้ๆ 

ผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ผลทางตรงที่เกิดขึน้กับเด็กปฐมวัย 
 เด็กได้รับการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารผ่านกิจกรรมท่ี

หลากหลายโดยอาศยัความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง 
ผลทางอ้อมที่เกิดขึน้กับเด็กปฐมวัย 

 โรงเรียน ครูและผู้ ปกครองมีการประสานงานสัมพันธ์กันโดยได้
แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการดแูลเด็กร่วมกนั มีการส่ือสารกบัเด็กไปในทิศทางเดียวกนั 
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 3) ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง 

ในตอนนีเ้ป็นการปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญและ
การน าร่องใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน   
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีสาระการปรับปรุง ดงัต่อไปนี ้

3.1 การปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   

3.1.1)  ควรเขียนให้กระชบัและสะท้อนหลกัการให้ชดัเจนมากขึน้ 
3.1.2)  ปรับการใช้ค าให้สอดคล้องกัน / ตรวจสอบว่าเป็นรูปแบบเพื่อพัฒนา

รูปแบบฯ ใช่หรือไม่ 
3.1.3)  เนือ้หาของรูปแบบฯ ควรเน้นผลการเรียนรู้ท่ีมีรายละเอียดของการคิด

เชิงบริหารในแต่ละกิจกรรม 
3.1.4)  ควรเพิ่มรายละเอียดของการจดัสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ/จิตวิทยา

มากขึน้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม EF ให้แก่เด็กได้มากขึน้ 
3.1.5)  จุดประสงค์ยังไม่เข้าใจว่าการบอกลกัษณะบ้าน บอกชื่อสมาชิกเป็น

การยบัยัง้ชัง่ใจอย่างไร ควรอธิบายเพิ่ม 
2.1.6)  ในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน

และผู้ปกครองผ่านส่ือสมัพนัธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อให้การท าวิจยัได้ข้อมลูท่ีคลอบคลมุ 
3.2  การปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ตามการน าร่องใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  

3.2.1) ปรับปรุงเนือ้หากิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสมกบันกัเรียนมากยิ่งขึน้ 

3.2.2) ปรับปรุงระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมของนัก เรียนในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม 

3.2.3) ปรับปรุงการเนือ้หาของกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 

3.2.4) เป็นกิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจและควรเพิ่มรายละเอียดของวิธีการ
น าไปใช้ด้วย 
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  3.2.5) หากเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างเครือข่ายส าหรับผู้ปกครองโรงเรียน
อื่นๆ ให้เข้ามาร่วมด้วยจะดีมาก 

การวิจัยระยะที่ 3 (R2) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนีเ้ป็นการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัร่าง 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้

1.1  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัก่อนและ
หลงัท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.2  การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

รายละเอียดดงัแสดงต่อไปนี ้
1.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยก่อน

และหลังที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลงัท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์            
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

กลุ่มการทดลอง N Mean S.D. t Sig. 

ก่อนการทดลอง 34 73.85 5.450 
-36.686* .000 

หลงัการทดลอง 34 94.94 4.709 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถใน     
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยก่อน และหลังท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดเชิงบริหารหลังจากการใช้รูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นอกจากนีผู้้วิจัยยงัได้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
แบบรายด้าน หลงัจากท่ีนกัเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ดงันี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 กราฟเปรียบเทียบคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

จากภาพจะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดเชิงบริหารหลังจาก   
การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด   
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการยบัยัง้ชัง่ใจ รองลงมาคือ
ด้านการเปล่ียนความคิด และด้านการควบคมุอารมณ์ ตามล าดบั 



  210 

1.2 การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์หาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั รายละเอียดดงัแสดงต่อไปนี ้

ตาราง 11 การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

ข้อ รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 

1 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารมีความเหมาะสมกบัเด็กปฐมวัย 

4.50 .508 มาก 

2 

การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เชิ ง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิ งบ ริหารมีความ น่าสนใจ
ส าหรับการน าไปใช้กบัเด็กปฐมวยั 

4.53 .507 มากท่ีสดุ 

3 

กิจกรรมในรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการมีความน่าสนใจ
สามารถน าไปพัฒนาความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

4.62 .493 มากท่ีสดุ 

4 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน อย่างต่อเน่ือง 

4.53 .507 มากท่ีสดุ 

5 

ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อได้
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ มีความยบัยัง้
ชั่งใจ  เป ล่ียนความคิดและควบคุม
อารมณ์ได้ 

4.21 .641 มาก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 

6 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารมีความน่าสนใจ
และทนัสมยั 

4.41 .499 มาก 

7 

บรรยากาศของการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เชิ ง
บูรณาการฯ เป็นไปอย่างสนกุสนานและ
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 

4.68 .535 มากท่ีสดุ 

8 

เนือ้หาของรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการมีความน่าสนใจ 
ทนัสมัย เหมาะส าหรับการน าไปพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบ ริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

4.74 .511 มากท่ีสดุ 

9 ค ว า ม รู้ ท่ี นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ เมื่ อ จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 
ช่วยให้นัก เรียนสามารถน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวนัได้จริง 

4.53 .563 มากท่ีสดุ 

10 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารมีประโยชน์ทัง้ต่อ
ตวัครู ผู้ปกครองและนกัเรียน 

4.59 .499 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 

11 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารถือว่าเป็นช่องทาง
การส่ือสารระหว่างบ้านกับโรงเรียนใน
การพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

4.50 .564 มาก 

12 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในก า รคิ ด เชิ งบ ริห า รมี กิ จ ก รรม ท่ี
หลากหลาย น่าสนใจ 

4.53 .563 มากท่ีสดุ 

13 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิ ง บู รณ า ก า ร เป็ น ก า ร ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการคิดเชิงบ ริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยัอย่างได้ผล 

4.47 .563 มาก 

14 

การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เชิงบูรณา
การเป็นการผ่านการจัดประสบการณ์
ตรงโดยอาศยัความร่วมมือระหว่างบ้าน
และโรงเรียน 

4.65 .485 มากท่ีสดุ 

15 

หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรีย น รู้ เชิ งบู รณ ากา ร เพื่ อ ส่ ง เส ริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารแล้ว
นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมาก
ยิ่งขึน้ 

4.59 .557 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน �̅� S.D. การแปลผล 

16 

หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรีย น รู้ เชิ งบู รณ ากา ร เพื่ อ ส่ ง เส ริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารแล้ว
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ดียิ่งขึน้ 

4.56 .561 มากท่ีสดุ 

 รวม 4.54 0.535 มากที่สุด 

 
จากการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ครูและผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.54, S.D. = .535)  

การวิจัยระยะที่ 4 (D2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ 

จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจยัได้น าผลการทดลองใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มีประสิทธิผล คือ  นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารก่อน และหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย แตกต่างกัน     
อย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งครูและผู้ ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และจากข้อเสนอแนะในแบบประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัย
และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และจากข้อเสนอแนะ
ในแบบประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ ปกครองมีความพึงพอ ใจต่อรูปแบบการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกบัปัญหา และอปุสรรคขณะด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ พบว่า  

4.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครัง้นีพ้่อแม่ได้มีส่วนร่วม รับรู้ และเอาใจใส่
มากขึน้ส าหรับกิจกรรมกับโรงเรียน แต่ระยะเวลาอาจจะสัน้ไปจนไม่แน่ใจว่า จะสามารถน าไปสู่
การพฒันา  EF ได้ในระยะยาว อยากให้มีการขยายเวลาการท ากิจกรรมให้มีความต่อเน่ืองเพื่อจะ
ได้ส่งผลในระยะยาว 

4.2 เด็ก สามารถ คิดแยกแยะได้มากขึน้ การท ากิจกรรมต่างๆ ช่วยพัฒนาศกัยภาพ
ของเด็กมากขึน้ 

4.3 การส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารเป็นการส่งเสริมท่ีควรพัฒนาใน
เด็กปฐมวยัอย่างยิ่ง ควรเพิ่มเติมในเร่ืองการขยายเครือข่ายผู้ปกครองห้องอื่นๆ  

4.4 ลกูรู้จกัรอคอยมากขึน้และมีน า้ใจแบ่งปันของให้เพื่อนๆ 
4.5 ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าเเสดงความคิดเห็น มีความสขุ สนกุสนานกบัการเรียน 

ดงันัน้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัตามประเด็น ดงัตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 12 ประเด็นปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบบัสมบูรณ์ 

ประเด็นที่เสนอแนะรูปแบบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ฉบับร่าง 

ประเด็นที่ปรับปรุงรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ฉบับปรับปรุง 
    1.  ระยะเวลาในรูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยควรมีการขยายการ
ท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลในระยะยาว 

    1.  เพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมพิเศษผ่าน
ทาง Line Application และ Clip vdo นอกจากนี ้
ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมส่ือสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านและโรงเรียนเพิ่มเติมส าหรับทกุห้องเรียน 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ประเด็นที่เสนอแนะรูปแบบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ฉบับร่าง 

ประเด็นที่ปรับปรุงรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ฉบับปรับปรุง 
    2.  ขยายเครือข่ายผู้ ปกครองในห้องเรียน
อื่นๆ ท่ีมีความสนใจร่วมกิจกรรมบูรณาการ 

    2.  ขยาย เค รือข่ ายผู้ ป กครอ งส าหรับ
ห้องเรียนอื่นๆ โดยการจัดท าคู่มือรูปแบบ     
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความเข้าใจและ
น าไปใช้ในการส่งเสริมความสามารถใน       
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัต่อไป 

 
จากผลการศึกษาในข้างต้น ผู้วิจัยสรุปรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา

การเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นอินฟอร์เมชันกราฟิก 
(Information Graphics)  ได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 23 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ด าเนินการในลกัษณะการวิจยัและพฒันา 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง         

บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีวตัถปุระสงค์ย่อย  ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั   
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  
4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั มีระยะของการวิจยัทัง้สิน้ 4 ระยะ ดงัต่อไปนี  ้

การวิจยัระยะท่ี 1 (R 1) การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและคุณลกัษณะความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั   

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์   
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
การศึกษาเอกสารต ารา วารสาร และอินเตอร์เน็ตกับข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และศึกษาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ทัง้นีเ้พื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมใน
การส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใช้ผู้ ร่วมสนทนาทัง้สิน้ 8 คน 
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การวิจัยระยะท่ี 2 (D 1) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่างและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบฉบบัร่าง 

การด าเนินการวิจัยในระยะนี ้แบ่งขัน้ตอนการศึกษาเป็น 2 ขัน้คือ ขัน้ท่ี 1    
การพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการน าข้อมูลพืน้ฐานมา
เขียนเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ หลังจากนัน้น ารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีพัฒนาขึน้ไปเขียนเป็นแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จ านวน 8 แผน แล้วน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปตรวจสอบประสิท ธิภาพจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และน าร่องใช้กบันักเรียนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
35 คน ขัน้ท่ี 2 ขัน้การพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย เป็นการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และน าเคร่ืองมือท่ีสร้างไปพฒันาให้มีประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้จริง 

การวิจัยระยะท่ี 3 (R 2) การวิจัยเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัฉบบัร่าง 

การด าเนินการวิจัยในระยะนี  ้เป็นการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์         
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีได้รับ
การตรวจสอบประสิทธิภาพแล้วจากการวิจัยระยะท่ี 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียน กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นักเรียนชัน้ปฐมวัยปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอเมืองชลบุรี  
จงัหวัดชลบุรี จ านวน 34 คน โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน และทดสอบ
หลงั มีการประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารก่อน และหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการ แล้วน าคะแนนท่ีได้จากประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารมาวิเคราะห์ 

การวิจัยระยะท่ี 4 (D 2) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัสมบูรณ์ 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 
โดยการด าเนินการวิจัยในระยะนี ้เป็นการน าผลจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด             
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั และปัญหาอุปสรรคในระหว่างด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
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มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้            
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหาร

ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี ้
1.1  การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิง

บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั  สามารถสรุปผลได้ ดงันี ้ 
ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

เชิงบูรณาการได้ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ดังนี ้ 1) ทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 2) หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  3) รูปแบบ   
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  4) ความหมายของความสามารถในการคิด           
เชิงบริหาร  5)  การจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพื่อความสามารถในการคิดเชิงบริหาร      
6) การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร และ 7) การประเมิน
พฒันาการด้านการคิดเชิงบริหาร 

1.2  การศึกษาคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

ประกอบไปด้วยคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบไปด้วย 
3 ด้าน ดงันี ้

1. การยบัยัง้ชัง่ใจ (Inhibitory Control) หมายถึง การรู้จักหยุดความต้องการ
หรือหยุดยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จักคิดก่อนท า หรือ รู้จักอดทนรอคอย                   
ไม่ประพฤติตนไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น      
เข้าแถวตามล าดบัคิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 

2. การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง การปรับเปล่ียนความคิดและ        
การกระท าหรือยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จักเปล่ียนมุมมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลาย  
อย่างสลับไปมาได้ เช่น ปรับเปล่ียนการเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและ
ผู้อื่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กับ
ตนเอง เช่น การแต่งกาย ฯลฯ 
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3. การควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) หมายถึงความสามารถใน       
การควบคมุอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จดัการกบัความเครียด หงดุหงิด 
และแสดงออกโดยไม่รบกวนผู้ อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ 
อารมณ์มัน่คง เช่น ถกูล้อเลียน เกิดความผิดหวงัหรือเสียใจ  รู้จกัให้อภยัในความผิดพลาดของผู้อื่น 
เช่น เพื่อนเดินชน นมหรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบฉบับร่าง 

2.1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยฉบับร่าง ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้เชิงบูรณาการมีส่วนประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
ทัง้สิน้ 4 ตอน ดังนี ้ตอนท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เชิงบูรณาการ 
ประกอบไปด้วย 1) ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการ    2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ตอนท่ี 2 
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบไปด้วย  1) หลักการ  2) วัตถปุระสงค์  3) 
สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  4) กิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้  5) ส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ และ 6) การวดั และประเมินผล ตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการไปใช้ ประกอบไปด้วย 1) ข้อดีของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
2) ข้อจ ากัดในการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการไปใช้ประโยชน์ และ 3) 
ข้อสังเกตเกี่ยวกบัการน ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และตอนท่ี 4 ผลท่ี
ได้จาก     การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนทัง้
ทางตรงและทางอ้อม แล้วน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการไปเขียนเป็น
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทัง้สิน้ 24 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้เวลาในการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้รวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห์ 

2.2  การตรวจสอบรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย  พบว่า  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัจากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
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3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.1  ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลงัท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนน   
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารหลงัจากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย สูงขึน้กว่าก่อนการใช้รูปแบบ  
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ครูและผู้ปกครองมี      
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

4. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีความสมบูรณ์ 

การทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่าระยะเวลาในรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัควรมีการขยายการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลในระยะยาว  ควรขยายเครือข่าย
ผู้ปกครองในห้องเรียนอื่นๆ ท่ีมีความสนใจร่วมกิจกรรมบูรณาการ ผู้วิจยัจึงได้แก้ไขข้อบกพร่องและ
แก้ไขรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด     
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้

1. ควรขยายเวลาในการท ากิจกรรมพิเศษในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
2. จัดท าคู่มือรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับผู้ปกครองห้องเรียนอื่นๆ ท่ีสนใจจะ
มาร่วมเป็นเครือข่ายในการเรียนรู้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้พื่อศึกษาคุณลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถอภิปรายได้ดงันี ้

ผลการวิจัยพบว่าผลการสนทนากลุ่มกับผู้ เชี่ยวชาญและผู้ ปฏิบั ติ  โดยมี          
ความคิดเห็นตรงกนัว่าคณุลกัษณะของความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรมี 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยัง้ชั่งใจ ด้านการเปล่ียนความคิดและด้านการควบคุมอารมณ์ แต่อาจ
ต้องปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้ความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้โดยเพิ่มรายละเอียดของพฤติกรรมให้
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมซึ่งสะท้อนไปถึงการแสดงออกทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน แสดงให้เห็น
ว่าคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยในส่วนการควบคมุพฤติกรรม
และอารมณ์ของเด็กปฐมวยั อาจมีเหตผุลท่ีเชื่อมโยงดงัต่อไปนี ้

1. ด้านการยับยัง้ชั่งใจ หมายถึง การรู้จักหยุดความต้องการหรือหยุดยัง้
พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จกัคิดก่อนท า หรือรู้จกัอดทนรอคอย ไม่ประพฤติตนไปตาม           
ความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น เข้าแถวตามล าดับคิวโดย
ไม่แทรกแถว ฯลฯ สอดคล้องกับไดมอนด์ (Diamond, 2016, 6-7) ว่า เป็นการควบคุมตนเองให้จดจ่อ
ต่อส่ิงท่ีท า อดกลัน้ต่อส่ิงท่ีมาล่อใจ การยับยัง้นีร้วมทัง้การกระท าและค าพูด เช่น 1) ยับยัง้ท่ีจะ
ตอบโต้ทันที ควบคมุตนเอง ให้รอคอยหรือให้เวลาตนเองท่ีจะคิด หาข้อมลูให้มากก่อนท่ีจะสรุป 2) 
ชะลอความอยาก ควบคมุตนเองให้รอคอยส่ิงท่ีดีกว่าในภายหลังหรือท่ีเรียกว่าการอดเปรีย้วไว้กิน
หวาน 3) ยับยัง้ตนเองเพื่อไม่ให้แสดงออกถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม  และแสดงออกถึง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกว่า เช่น การไม่แทรกแถวแต่ไปเข้าแถวต่อท้าย หรือไม่ใช้ค าพูดท่ีท าให้ผู้อื่น
รู้สึกเจ็บแต่จะคิดพิจารณาก่อนพดู 4) หน่วงเหน่ียวบงัคบัตนเองท่ีจะตอบโต้ อย่างเกินเลย 5) ทนต่อ
ส่ิงยัว่ยวน เช่น ไม่รับประทานอาหารท่ีไม่ดีต่อสขุภาพตนเองหรือไม่ตามใจปาก ไม่ลองส่ิงเสพติด เป็น
ต้น นอกจากนีก้ารยบัยัง้เป็นการควบคมุตนเองท่ีเกี่ยวข้องกบัวินัย ยบัยัง้ให้ตนอยู่กบัส่ิงท่ีก าลังท า 
รวมทัง้ท าให้เสร็จทัง้ท่ีส่ิงนัน้ยากหรือน่าเบื่อ ยบัยัง้ท่ีจะไปท าในส่ิงอื่นท่ีดนู่าสนกุกว่าและยงัคงจดจ่อ
ในส่ิงท่ีท าทัง้ท่ีมีส่ิงล่อใจ ซึ่งสอดคล้องกับจิเอีย และคณะ (Gioia et al, 2000, 17-20) และ ไอซ์ควิช 
และจิเอีย (Isquith & Gioia, 2008, online)  ท่ีกล่าวว่าความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย ด้านการยับยัง้ (Inhibit) ว่าเป็นความสามารถทางการควบคุม การยับยัง้ เช่น 
ความสามารถในการยับยัง้ การต่อต้านความวู่วาม หรือการไม่แสดงพฤติกรรมความวู่วามและ
สามารถหยุดพฤติกรรมตนเองได้ในเวลาท่ีเหมาะสม มีความล าบากในการต่อต้านพฤติกรรมท่ี
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วู่วามและพิจารณาถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ก่อนท า คือมีการควบคุมต ่ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน มีความยากล าบาก
ในการอดทนในห้องเรียน พูดสอดแทรก ขัดจังหวะ ส่งเสียงดงัในห้องเรียนบ่อย  ๆเรียกร้องความสนใจจาก
ผู้ ใหญ่มาก อาจจะเร่ิมต้นกิจกรรมหรืองานก่อนฟังค าแนะน า ก่อนวางแผนพัฒนา ก่อนจัดระบบ          
ความเข้าใจหรือใจความส าคัญของสถานการณ์นัน้ๆ ครูหรือผู้ดูแลมักจะให้การดูแลโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ความก้าวร้าวและการขาดการสังเกตความปลอดภัยของบุคคล เด็กอาจจะแสดงพฤติกรรมทางกาย       
การตอบสนองทางกายท่ีไม่เหมาะสมและท าลายกิจกรรมกลุ่มให้แตกแยกและล้มเหลวอย่างเป็นปกติ 

2. ด้านการเป ล่ียนความคิด หมายถึง การปรับ เป ล่ียนความคิดและ             
การกระท าหรือยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จกัเปลี่ยนมมุมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่าง
สลับไปมาได้ เช่น ปรับเปล่ียนการเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับการเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กับ
ตนเอง เช่น การแต่งกาย ฯลฯ สอดคล้องกบัไดมอนด์ (Diamond, 2016, 6-7) เป็นความสามารถท่ี
จะคิดนอกกรอบ หรือเห็นส่ิงต่างๆ จากหลายมมุมองท่ีต่างกนั ปรับเปล่ียนความคิด และการกระท าหรือ
ยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น สามารถปรับเปล่ียนความคิดได้โดยไม่ยึดติดความคิดเดิม รู้จักเปล่ียนแนวคิด
หรือมุมมอง คิดอิสระนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้ สอดคล้องกับจิเอีย 
และคณะ (Gioia et al, 2000, 17-20) และ ไอซ์ควิช และจิเอีย (Isquith & Gioia, 2008, online)    
ว่าความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการเปล่ียนความคิด (Shift) ว่าเป็น
ความสามารถทางการเคล่ือนย้ายอย่างอิสระจากสถานการณ์/กิจกรรมหน่ึงไปอีกสถานการณ์/
กิจกรรมหน่ึง หรือมีมมุมองของปัญหาไปเป็นอย่างอื่นในสภาวะแวดล้อมท่ีต้องการ หวัใจส าคญัคือ
การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีอดทน ความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา การเปล่ียน      
ความสนใจหลากหลาย การเปล่ียนแปลงจุดสนใจจากความเชื่อท่ีมีผลต่อพฤติกรรมหน่ึงเป็นอื่นๆ  
การเปล่ียนแปลงจากงานหน่ึงไปสู่งานหน่ึง เปล่ียนจากสถานท่ีแห่งหน่ึงไปอีกแห่งหน่ึง มีความยุ่งยากใจ
ในการคิดหรือยอมรับความแตกต่างของวิธีการแก้ปัญหาและความสามารถในการอธิบาย              
ความยืดหยุ่นของพฤติกรรมในกิจกรรมแบบวันต่อวันได้ ความบกพร่อง ด้านการปรับเปล่ียนเป็น
ความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนหรือคิดหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพใน การแก้ปัญหา ในขณะท่ี
ความยุ่งยากเหล่านี ้หากรุนแรงขึน้ต้องใช้ความอดทนมาก ผู้ดแูลอธิบายว่าเด็กมีความยุ่งยากใจ
ส าหรับการเปล่ียนวิธีอย่างมากหรือไม่ยืดหยุ่น เช่น เด็กมักจะท ากิจวตัรเดิมๆ ซ า้ๆ บางรายเด็กจะ
ไม่สามารถหยุดความตัง้ใจในเร่ืองท่ีสนใจได้หรือไม่สามารถเปล่ียนความคิดให้ออกจาก           
ความผิดหวังได้ หรือไม่ยอมรับในส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ หรือมีพฤติกรรมท่ีตายตัวไม่
สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงได้ 
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3. ด้านการควบคุมอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ให้
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จัดการกับความเครียด หงุดหงิด และแสดงออกโดย    
ไม่รบกวนผู้อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ อารมณ์มั่นคง เช่น          
ถกูล้อเลียน เกิดความผิดหวงัหรือเสียใจ  รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น เช่น เพื่อนเดินชน 
นมหรือน า้หกเลอะท่ีนั่ง ฯลฯ เป็นการควบคุมความรู้สึกท่ีแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ สามารถแสดงอารมณ์ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม จัดการกับความเครียด หงุดหงิด และ
แสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อื่น (นวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล, 2559, 73-74) ซึ่งสอดคล้องกับจิเอีย และ
คณ ะ (Gioia et al, 2000, 17-20) และ  ไอซ์ควิช  และจิ เอี ย  (Isquith & Gioia, 2008, online) 
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการควบคุมอารมณ์ตนเอง (Emotional 
Control) เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และการควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ เป็นความสามารถท่ี
เหมาะสมในการก ากบัอารมณ์ทัง้หมดให้เบาบางลง  มีการตอบสนองเหตกุารณ์อย่างเหมาะสม โดยไม่
มีการประทุทันทีทันใด หรือการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์บ่อย หรือไม่อารมณ์เสียมากเกินกว่าท่ีจะ
ยอมรับได้ การท่ีมีอารมณ์ ท่ีแย่ท าให้มีการแสดงออกทางอารมณ์  การกระท า หรือมีการแสดง                 
ความผิดปกติโดยการระเบิดอารมณ์  เด็กท่ีมีความยากล าบากด้านการควบคุมอารมณ์อาจจะมี             
การตอบสนองโดยใช้ค าพูดและกิริยาท่าทางแสดงออกมากเกินไปต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์
เล็กๆ น้อยๆ ครูและผู้ดูแลสามารถสังเกตพฤติกรรมได้จากการร้องไห้หรือหัวเราะอย่างควบคุม
อารมณ์ไม่ได้จากการยุแหย่กระตุ้นเล็กน้อย หรือเด็กมีอารมณ์เกรีย้วกราดโมโหบ่อยครัง้ หรือมี
ความรุนแรงอย่างไม่เหมาะสมกบัอาย ุ 

จากการศึกษาพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารในระดับก่อนวยัเรียน 
ระดบัปฐมวยั ระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสามารถในการคิด
เชิงบริหารมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรส่งเสริมและพัฒนาการคิดของเด็กให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาสมองของมนุษย์และเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งท่ีผู้มีอ านาจ หน้าท่ีในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องปรับวิธีคิดและ
แนวทางในการปฏิบัติอย่างฉับไวทันต่อสถานการณ์ โดยน าองค์ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์
ด้านการพัฒนาสมองในประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน                 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็กไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพสมอง         
เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ รู้จักก ากับตนเองไปสู่ความส าเร็จ  พร้อมรับมือกับ       
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตของโลกในศตวรรษท่ี 21 และจะช่วยน าพาประเทศไปสู่ยุคท่ีเรียกว่า 
“ประเทศไทยยคุ 4.0” ได้ 
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยได้พัฒนาขึน้มาจากการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องว่า ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร หรือ EF มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ทางการเรียนของเด็กเน่ืองจากเป็นตวับ่งบอกถึงความพร้อมในการเรียนของเด็กได้มากกว่าระดับ
สติปัญญา  (IQ) หลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบู รณาการเพื่อการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้กับเด็กปฐมวัย
อย่างเห็นได้ชดัคือการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ปกครองมีการทักข้อความ
และพูดคุยส่วนตัวกับครูถึงความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้กับเด็ก เช่น จากท่ีมีอาการงอแงเวลา
มาโรงเรียนจะลดลง เมื่ออยากได้ส่ิงของบางอย่างเมื่อไปห้างสรรพสินค้าจะขออนุญาตผู้ปกครอง
เมื่อได้รับอนญุาตจะปฏิบติัตามข้อตกลงร่วมกัน หากไม่อนุญาตจะสามารถยอมรับฟังเหตผุลของ
ผู้ปกครอง และจากการสะท้อนคิดของผู้ปกครองและครูปฐมวัยพบว่าการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารนัน้               
พบความเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนคือ ลูกมีความกระตือรือร้นในการไปโรงเรียน ลกูอยากช่วยงานบ้าน 
ช่วยแม่ท ากับข้าว ช่วยคุณพ่อล้างรถ รดน า้ต้นไม้ ช่วยเหลืองานคุณครูโดยจะเก็บของเล่น ของใช้
อย่างเรียบร้อยหลังจากใช้แล้วโดยไม่ต้องบอก มีสมาธิในการฟัง เปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดง   
ความคิดเห็น มีความกล้าแสดงออก นอกจากนัน้ยังส่งผลต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง          
ด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่าน จนเป็นท่ียอมรับกันในวงกว้างว่าผู้ ท่ีมี EF ดีจะมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  การท างาน  ชีวิตคู่ ท่ี ดี  ทัง้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีอีกด้วย  EF จึงมี
ความส าคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นตัวบ่งชีถ้ึงความส าเร็จทัง้ในด้านการเรียน และการท างานเมื่อ
เด็กโตขึ น้  (Thorell, Lindqvist, Bergman, Bohlin, and Klingberg, 2009, 111)  การพัฒนา
ทักษะท่ีเป็นองค์ประกอบของ EF จะท าให้เด็กมีความคิดรอบคอบและไตร่ตรองมากขึน้ ยับยัง้
อารมณ์ดีขึน้       มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ สามารถจดัการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันสลับ
ไปมาได้ ช่วยให้ท าส่ิงต่างๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ในท่ีสดุ นอกจากนัน้ ความบกพร่อง
ของ EF             ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมเฉพาะด้านเมื่อเด็กโตขึน้ เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง ทะเลาะเบาะแว้ง ติดการพนนั ติดยาเสพติด เป็นต้น ความผิดปกติของ EF ยงัเกี่ยวข้องกบัการ
เกิดโรคทางจิตเวชท่ีเร่ิมแสดงอาการในวัยเด็ก เช่น โรคซุกซนสมาธิสัน้ (ADHD) (Brocki, Eninger, 
Thorell, and Bohlin, 2010, 166)  โรคความประพฤติผิดปกติ  (Conduct Disorder), โรคความ
บกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental Disorder or PDD), โรคออทิซึ่ม 
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(Autism) (Hill, 2004, 29) และความผิดปกติด้านการเรียนรู้ (Learning Disorder, LD) (Powell & 
Voeller, 2004, 791-792) เป็นต้น  ท่ีส าคญัมากกว่านัน้ก็คือแม้ในเด็กปกติก็พบว่าเด็กแต่ละคนมี
ระดับ     การคิดเชิงบริหารของสมองมากน้อยแตกต่างกัน เด็กท่ีมีการคิดเชิงบริหารดีกว่าจะมีความ
พร้อมและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีกว่า และเมื่อเร่ิมเข้าสู่วยัผู้ใหญ่ผู้ ท่ีมีการคิดเชิงบริหารดีกว่าจะ
มีเชาวน์ปัญญาดีกว่า เช่น การรับรู้ การคิด ความจ า การมีสมาธิตัง้ใจจดจ่อ รวมทัง้ทักษะทาง
สงัคมดีกว่าด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ท่ีมีการคิดเชิงบริหารด้อยกว่า จากการศึกษาในเด็กอายุ 3 - 
11 ปีโดยควบคมุตวัแปรต่างๆ เช่น ระดบัสติปัญญา เพศ และสถานภาพทางสงัคมให้คล้ายคลึงกัน 
พบว่าเด็กท่ีมีทกัษะด้านการควบคุมตนเองต ่า เช่น หนุหนัพลนัแล่น ไม่มีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงใด และ
ขาดความเอาใจใส่ เมื่อเด็กเหล่านีโ้ตขึน้เป็นผู้ ใหญ่ใน 30 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มสขุภาพด้อยกว่า 
ท างานท่ีมีรายได้ต ่ากว่าและมีอัตราการก่ออาชญากรรมสูงกว่าเด็กท่ีไม่มีปัญหาด้านการควบคุม
ตนเอง  (Diamond & Lee, 2011, 963) ดั งนั น้  จากการ ท่ีผู้ วิ จัย ได้พัฒ นารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัยขึน้มาจึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับ ท าให้เห็นผลของ
ความแตกต่างก่อนการจัดประสบการณ์และหลงัการจัดประสบการณ์อย่างชดัเจน เช่น ลกูมีสมาธิ
มากขึน้ รับฟังเหตุผลของพ่อแม่ เก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จ ไม่เอาแต่ใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดี มีความกล้าแสดงความคิดเห็น ฯ 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์            
การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมเชิงบวก มีความสามารถในการจัดการตนเอง รู้จัก     
การรอคอย การยับยัง้ชั่งใจ การปรับเปล่ียนความคิดและการควบคุมอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก
ปฐมวยัมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ต่อไปนี ้ 

1) ช่วยให้เด็กรู้จักยับยัง้ควบคุมตนเองไม่ให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เด็กท่ีมีการคิด
เชิงบริหารดีจะควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ีก าลังท า รู้จักยับยัง้ความต้องการหรือ
หยดุยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จกัคิดก่อนท า หรือรู้จักอดทนรอคอย ไม่ประพฤติตน
ไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น รับประทานอาหารมากไป หรือรับประทานอาหารท่ีไม่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย  การไม่ออกก าลงักาย มีผลเสียต่อสขุภาพร่างกายหรือท าให้เกิดโรคต่างๆ ได้  

2) ช่วยให้เด็กรู้จักควบคมุอารมณ์ให้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม เด็กท่ีมีการคิด 
เชิงบริหารดีจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รู้จัก
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จัดการกับอารมณ์ ไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา เป็นผู้ มีความมั่นคงทางอารมณ์  และแสดงออก         
อย่างเหมาะสมตามบริบทหรือสถานการณ์ เช่น การจดัการกับอารมณ์ของความฌกรธของตนเอง
โดยการเปล่ียนกิจกรรมที่ท าหรือการหายใจเข้าลึกๆ 

3) ช่วยให้เด็กมีความคิดรอบคอบและไตร่ตรองมากขึน้ เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการปลูกฝัง
การคิดเชิงบริหาร จะท าให้เด็กรู้จักคิดไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด มีความสามารถในการปรับเปล่ียน
ความคิดและการกระท าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนเห็นปัญหาและความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ 
สามารถคิดส่ิงใหม่ๆ หาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ จนพบวิธีท่ีได้ผล แนวทางการแก้ปัญหานี ้
จะช่วยให้เด็กน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัหากเกิดเหตกุารณ์ท านองเดียวกนัขึน้  

4) ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมสังคมทางบวก เด็กปฐมวัยท่ีมีการคิดเชิงบริหารดี       
จะช่วยให้มีทักษะทางสังคม สร้างสัมพันธภาพทางสังคมท่ีดีกับผู้อื่น เช่น ไม่พูดท าร้ายความรู้สึก
เพื่อน หยุดค าพดูหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ
สูงขึน้ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน รับผิดชอบท างานท่ีเร่ิมไว้จนส าเร็จ รู้จักช่วยเพื่อนเช็ดโต๊ะ เก็บของ
เล่น เก็บขยะและวสัดอุปุกรณ์หลงัจากการท างานศิลปะ 

5) ช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียน การคิดเชิงบริหารหรือ EF มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จด้านการเรียน โดยเฉพาะการอ่าน การค านวณ และผลการเรียนทุกระดับ 
โดยจะเห็นได้ชัดคือ เด็กชอบอ่านนิทาน ชอบการเล่นเกม มีการพูดคุยถึงเร่ืองท่ีได้เรียนมาแล้วใน
กลุ่มของเค้า ซึ่งเป็นการสะท้อนผลการเรียนและเชื่อมโยงประสบการณ์และประสบการณ์ใหม่ 
ก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้าง 

การศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากนักวิชาการหลายท่านพบว่า               
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวยั ควรยึดหลกัการส าคัญ 
(พชัรี ผลโยธิน, 2561,  9-26)  ดงันี ้  

1. หลกัการเรียนรู้แบบลงมือกระท า  โดยจดัประสบการณ์ท่ีเน้นให้เด็กเรียนรู้แบบ
ลงมือกระท า คือ การเรียนรู้ท่ีเด็กได้จัดกระท ากับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ทัง้นี ้การจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ควรเน้นให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือ
กระท าโดยใช้องค์ประกอบการเรียนรู้แบบลงมือกระท าท่ีประกอบด้วย (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 11-28) และ (พชัรี ผลโยธิน, 2561, 9-26) 

2. หลกัการเล่น  การเล่นคือการเรียนรู้ของเด็ก กิจกรรมการเล่นท่ีครูจดัให้เด็กได้
เล่นควรมีทัง้ท่ีให้เด็กเล่นอย่างอิสระและเล่นอย่างมีแบบแผนโดยครูก าหนดเป้าหมายให้เล่น 
ส าหรับการเล่นอย่างอิสระจะช่วยให้เด็กรู้จักตดัสินใจว่าจะเล่นอะไร เล่นอย่างไร หรือถ้าจะเล่นกับ



  228 

เพื่อน เด็กต้องตัดสินใจว่าจะเล่นกับเพื่อนคนใด การเล่นอิสระจึงช่วยฝึกการตัดสินใจ การยับยัง้ 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามสถานการณ์การเล่นหรือตามกฎกติกาการเล่น ส่วนการเล่นอย่างมี
แบบแผนท่ีครูก าหนดสามารถช่วยพฒันาและส่งเสริมการคิดเชิงบริหารได้ ขึน้อยู่กับการออกแบบ
การจัดกิจกรรมของครู ทัง้นี ้กิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัยมีหลากหลาย เช่น การเล่นบทบาท
สมมติ และกลางแจ้ง การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม ฯลฯ แต่ละกิจกรรมช่วยให้เด็กเกิดความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารหรือ EF แตกต่างกนัไป  

3. หลกัพฒันาการเด็ก  การจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาการคิดเชิงบริหารหรือ EF 
ควรยึดหลักพฒันาการเด็กโดยค านึงถึงวยั ความสามารถ และความสนใจของเด็ก ทัง้นีพ้ัฒนาการ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีซบัซ้อนขึน้ รวมทัง้น าไปสู่ความสามารถในการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของ
เด็ก ขณะเดียวกนัสมองของเด็กปฐมวยัมีการพัฒนาเพิ่มความจ า และมีการจดัการกบัข้อมลูท่ีเด็ก
ได้รับจากประสบการณ์ตรงท่ีมีความหมายต่อตวัเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจและ
สะท้อนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริงของเด็ก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความจ าขณะท างาน 
การหยุดหรือยับยัง้การกระท าการคิด และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือยืดหยุ่นความคิด การจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัจึงต้องเหมาะสมกบัวยั พฒันาการ ความสามารถ และความสนใจของเด็ก 

4. หลกัการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  โดยให้โอกาสเด็กท างานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน 
เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกัน การฟังความคิดเห็นของผู้ อื่นท่ีแตกต่างจากตน เด็กได้สนทนา 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั กระตุ้นให้เกิดความขดัแย้งทางความคิดโดยการถาม
ค าถาม จะช่วยให้เด็กเกิดการยืดหยุ่นความคิดหรือเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะให้ผลดี
และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการคิดเชิงบริหารหรือ EF โดยเฉพาะถ้าเด็กมีการพดูคยุกนั เด็กแต่
ละคนจ าเป็นต้องหาเหตุผลมาสนบัสนนุความคิดเห็นของตน ต้องควบคมุอารมณ์ ยบัยัง้พฤติกรรม
ไม่ให้หนุหนัพลนัแล่น อีกทัง้ต้องหยดุคิดก่อนท า 

นอกจากนีก้ารจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 3 – 6 ปี เป็น
การจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนต้องค านึงถึง หลกัการบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ี
เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสมัผัสทัง้ห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้ เลีย้งดูหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถใน             
การอบรมเลีย้งดูและให้การศึกษาปฐมวยั เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับ
ขัน้ตอนของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข        
เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม และสอดคล้องกับธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคมโดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว 
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ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น โดยมีหลักการจัดประสบการณ์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560, 41) ดงันี ้ 

1.  การจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพฒันาเด็ก
โดยองค์รวมอย่างสมดลุและต่อเน่ือง 

2.  เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 

3.  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็ก 

4.  จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัประสบการณ์ พร้อมทัง้น าผลการประเมินมาพฒันาเด็กอย่างต่อเน่ือง 

5.  ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชมุชนและทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
ซึ่งสอดคล้องกับอรุณี   หรดาล (2561, 2-12) กล่าวว่า หลักการจัดประสบการณ์

ส าหรับเด็กปฐมวยัควรค านึงถึงหลกัการส าคญั 4 ประการ ดงันี ้
1. หลักพัฒนาการ ครูควรจัดประสบการณ์โดยค านึงถึงระดับพัฒนาการและ

สมรรถนะทางร่างกายของเด็กปฐมวยัแต่ละช่วงวยั เพื่อท่ีครูจะสามารถเลือกกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม
กบัเด็กแต่ละช่วงวยัได้ 

2. หลักความปลอดภัย  การจัดประสบการณ์ ส าหรับ เด็กปฐมวัยควรมี                 
การออกแบบกิจกรรม การจดัเตรียมส่ือ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภยัส าหรับเด็ก
ปฐมวยัในทกุๆ กิจกรรม 

3. หลักการเห็นคุณค่าในตน ครูควรค านึงถึงประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเด็กจะได้รับ
จากการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการ เด็กต้องได้รับประสบการณ์ท่ีดี รู้สึกมีความสขุจากการท า
กิจกรรม รวมไปถึงท่าทางของครูท่ีแสดงต่อเด็กในด้านต่างๆ ล้วนเป็นส่ิงช่วยให้เด็กเห็นคณุค่าในตนเอง 

4.  หลักความเพลิดเพลิน การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กปฐมวัยควรค านึงถึ ง                       
ความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีเด็กจะได้รับขณะท่ีท ากิจกรรมซึ่งจะเป็นส่ิงเร้าให้เด็กสามารถเล่นหรือ
กระท ากิจกรรมนัน้ได้เป็นเวลานาน มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมและพัฒนาร่างกายให้เคล่ือนไหวได้
อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีดีส าหรับการเรียนรู้ในอนาคต 

ดงันัน้หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยส่ิงท่ีครูควรค านึงถึงคือ 
การเคารพและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การปฏิสมัพันธ์ท่ีเน้นทกัษะการท างานร่วมกัน
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เป็นกลุ่มอย่างมีความสุข โดยจัดประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์การเล่นท่ี
หลากหลายและครอบคลมุพฒันาการทกุด้านคือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 
ประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของการจัดประสบการณ์    
พ่อแม่ ครอบครัว ชมุชนและทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กให้ความสนใจกบัการใช้
ส่ือและตอบสนองเชิงบวกต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของเด็ก จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตและบริบทวฒันธรรมที่แวดล้อมตวัเด็ก  

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
การส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้ วิจัยได้ท าการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ทัง้สิน้ 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ขึน้ตอนท่ี 1 ประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญ 
ประกอบด้วย 1) ผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นผู้ ท่ีสอนนิสิต/นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยคดัเลือกจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านการท างานเกี่ยวกบัการศึกษาปฐมวัยไม่
น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อวิจัย 2) ผู้บริหาร
โรงเรียน หรือผู้ ท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ีในการขับเคล่ือนหรือด าเนินการตามนโยบาย ตัดสินใจ 
และมีหน้าท่ีดูแลในส่วนของการจัดการศึกษาปฐมวัย  3) ครูผู้ สอนปฐมวัย ท่ีมีประสบการณ์         
การสอนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่า 5 ปี  ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงว่าผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย        
มีประสิทธิภาพในการน าไปสู่การทดลองใช้ต่อไป และขึน้ตอนท่ี 2 ประเมินจากการน ารูปแบบ     
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มนักเรียนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผล       
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด            
(X̅ = 4.95)  สอดคล้องกับรัตนะ บัวสนธ์ (2554, pp. 1-20) การประเมินแบบหน่ึงต่อหน่ึง (1 : 1) 
เป็นการน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปทดลองใช้กับบุคคลท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีบุคคลดังกล่าวนีจ้ะคัดเลือกมาจากผู้ ท่ีมีคุณลักษณะตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย     
3 คน ได้แก่ ผู้ ท่ีคุณลักษณะสูง ปานกลาง และต ่ากว่าปานกลาง การทดลองใช้รูปแบบการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเรียกว่าการประเมินแบบหน่ึงต่อหน่ึงมีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อตรวจสอบว่า 
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นัน้มีความเกี่ยวข้องสร้างแรงจงูใจให้กบับุคคลท่ีมีลักษณะเป็น
ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายเพียงไร  ค าสั่ง ค าชีแ้จง และรายละเอียดท่ีมีอยู่ในรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้นัน้บุคคลเหล่านีม้ีความรู้และความเข้าใจหรือไม่  ทัง้นีเ้พื่อน าข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริงกับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป จากผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย แสดงว่า
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด              
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพท่ีจะพฒันาให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะ
ท่ีผู้วิจัยตัง้เป้าหมายไว้ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ผู้วิจัยได้ตัง้ไว้ ซึ่งเป็นส่ิงท่ี ยืนยันได้ว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึน้
สามารถพฒันาผู้ เรียนได้เป็นไปตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ได้อย่างแน่นอน 

4. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เน่ืองมาจากประเด็นปัญหาวิกฤตเด็กปฐมวยัท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเร่งด่วนมี         
3 ประเด็น (ชนิพรรณ  จาติเสถียร และคณะ, 2560, 8-9)  ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาท่ีพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัแบบแยกส่วนท่ีเน้นด้านสติปัญญาเป็นหลกัและไม่ให้ความส าคญักับพัฒนาการด้านอื่น อน่ึง
การพัฒนาทางด้านสติปัญญานัน้ไม่ครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดไว้ การละเลย
การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการอ่านส่งผลให้เด็กไม่รักการอ่าน ขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน          
เด็กพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพและไม่เพียงพอต่อการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์            
2) การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ และการท างานของสมอง เช่น การเร่งอ่านเขียนทัง้ท่ี
เด็กยังไม่มีความพร้อมการท ากิจกรรมแบบเดียวกันทัง้ห้อง การเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัด การนั่งฟังครู
อธิบายเงียบๆ ทัง้วัน การจัด การศึกษาในลักษณะนีเ้ป็นการพัฒนาเด็กอย่างไม่เป็นองค์รวมและ     
ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กและการท างานของสมอง และ    
3) การจัดการศึกษาท่ีเน้นด้านความรู้ท่ีครูเป็นผู้ บอก อธิบาย ออกค าสั่ง เป็นเป็นผู้ รับข้อมูล          
เด็กไม่ได้ลงมือกระท า ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และไม่ได้พัฒนาคุณลักษณะและเจตคติ นอกจากนีก้ารเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนโดยการพัฒนาเด็กเพียงด้านความ รู้ แต่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ละเลยพฒันาคุณลกัษณะและเจตคติ ส่งผลให้ประเทศไทยขาดความพร้อมและ
เสียเปรียบในการแข่งขนักับประเทศอื่น  ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงได้พฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดเชิงบริหารหลงัจากการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึน้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยได้  ก็เน่ืองมาจากสาเหต ุ
ดงันี ้

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้ได้มีการศึกษาปรัชญา 
ทฤษฎี แนวคิด ต่างๆ อย่างหลากหลาย และน าความหลากหลายนัน้มาบูรณาการเพื่อให้เด็ก
สามารถเข้าใจและเกิดการพัฒนาความสามารถทางการคิดท่ีซับซ้อน ท าให้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้มีความสมบูรณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึ น้                  
ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (2550 , 95-96) รูปแบบ       
การเรียนรู้แบบลงมือกระท า จดัเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นหวัใจส าคัญของการเรียนรู้เหมาะสมส าหรับ
เด็กปฐมวัย อันจะเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการสู่การปฏิบัติจริง            
การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ซึ่งเด็กได้จัดกระท ากับวัตถุ ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิด และเหตุการณ์  จนกระทั่งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Hohmann & Weikart, 1995, 141-143)  การเรียนรู้แบบลงมือกระท าเป็นพืน้ฐานส าคัญใน        
การพัฒนาเด็ก  และจะเกิดขึ น้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโปรแกรมท่ีพัฒนาเด็ก                
อย่างเหมาะสมกบัพฒันาการ 

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้มีกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกบัพัฒนาการของผู้ เรียนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการคิด ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารและนอกจากนี ้ยงัส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกนัผู้อื่น 
ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยการจัดบทบาท
สมมุติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2560, 42-43) ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยควรจัดในรูปของ
กิจกรรมซึ่งครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจดักิจกรรมให้คลอบคลมุพฒันาการทกุด้าน 



  233 

3. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
บ้านและโรงเรียนผ่านสมุดส่ือสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง 
โดยครูหรือผู้ปกครองเป็นต้นแบบและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก็คือ การให้ทุกส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, ค าน า) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายรัฐมนตรี, 2545, 6-33) 

4. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น
บรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี ส่งเสริมให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงบทบาทสมมติุซึ่งมีความสอดคล้องกบัพชัรี ผลโยธิน (2561, 
9-20) ซึ่งได้กล่าวว่าการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารหรือ EF นัน้ นอกจากจะอยู่บนฐานของพฒันาการและการท างานของสมองเด็กปฐมวยัแล้ว
ส่ิงส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ ความปลอดภัย การจัดพืน้ท่ี 
และการจดัส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ 

5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีความน่าสนใจ    
เป็นสถานท่ีจริงและมีความสอดคล้องกับบริบทท่ีนกัเรียนอาศัยอยู่ ส่งผลให้นกัเรียนมีความสนใจ
ในการจดักิจกรรมเป็นอย่างดี ส่งผลให้นกัเรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
พัชรี ผลโยธิน (2561 , 9-20) ส่ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยควรพิจารณาหลายด้าน               
โดยค านึงถึงความปลอดภยั ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมกบัวยั วฒุิภาวะและ
พัฒนาการความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็ก  เป็นส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีเด็กสามารถส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ปรับเปล่ียนรูปร่างและ
ผสมผสานโดยรวมเข้าด้วยกันหรือแยกออกจากกัน ซึ่งท าให้เด็กต้องใช้ความจ าขณะท างาน สนใจ
จดจ่อในการใช้ส่ือวสัดอุปุกรณ์ มีการหยดุ/ยบัยัง้ความคิด การกระท าของตน หรือต้องปรับเปล่ียน
ความคิด หรือยืดหยุ่นเพื่อจดัการกบัส่ือวสัดุอปุกรณ์นัน้ๆ  

6. การวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย เป็นการวดัท่ีควบคู่ไปกับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก โดยครูจะประเมิน
พัฒนาการของประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเหมาะสมกับวัยและค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเด็ก ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพฒันาอยู่ตลอดเวลาจากการสังเกต การประเมิน
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ตามสภาพจริง การประเมินจากผลงานนักเรียน จึงช่วยให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร จิเอีย และคณะ (Gioia et al, 
2000, 17-20) และไอซ์ควิช และจิเอีย (Isquith & Gioia, 2008, online)  ได้กล่าวถึงการประเมิน
พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารว่าแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
(Behavior Rating Inventory of Executive Functions : BRIEF) มีลักษณะการตอบท่ีให้รายงาน
ปัญหาของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 8 ด้าน ดังนี ้การริเร่ิม 
ความจ าขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสดุ การปรับเปล่ียน การควบคุม
อารมณ์และการยบัยัง้ และการตรวจสอบ 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่าครูและผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.54, S.D. = .535)  ผลการศึกษาพบว่ามี ความ
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกับความหมายของความพึงพอใจ(กิตติมา ปรีดีดิลก . 
2543, p. 321), (ประชมุ พลเมืองดี. 2544, p. 7), (ศภุสิริ  โสมาเกต.ุ 2545, p. 49), (ชูศรี  การเกษ. 
2546, p. 60), (สุมิตรชัย กันหาคุณ. 2551, p. 71), (เพ็นนี  บุญอาษา. 2552, p. 83) ความรู้หรือเจต
คติท่ีดีต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งได้แก่ ความรู้สึกรัก ชอบ ภมูิใจ เต็มใจและยินดี 
ผู้ ท่ีมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะมีความเสียสละ อุทิศแรงกาย 
แรงใจ และสติปัญญาในการเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งสังเกตได้จาก ความน่าสนใจของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  กิจกรรมในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ลักษณะพฤติกรรม
ของนักเรียนเมื่อได้เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บรรยากาศของการเรียนรู้ 
เนือ้หาของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และความรู้ท่ีนกัเรียนได้รับเมื่อจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

การท่ีครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีเป็น
เช่นนี ้ก็อาจจะเน่ืองมาจาก 

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้มีความน่าสนใจทัง้ใน     
ด้านเนือ้หาท่ีเป็นการบูรณาการความร่วมมือกบัผู้ปกครอง เนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้ 
และมีความชดัเจน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติัจริงในห้องเรียน  
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2. กิจกรรมในรูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้มีความน่าสนใจ มีความ
หลากหลาย เหมาะกับพัฒนาการตามวยัของเด็ก นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จึง
ส่งผลให้มีประสบการณ์ในการลองผิด ลองถกู เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมในการเรียนรู้ แลกเปล่ียน            
ความคิดเห็นกบัครู ผู้ปกครองและเพื่อน 

3. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจึงส่งผลให้เกิดความสนุกสนานใน    
การเรียน ได้ฝึกการสังเกต เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม  ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย จึงส่งผลให้
นกัเรียนได้พฒันาความสามารถในการคิดเชิงบริหารตามมา 

4. บรรยากาศในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีความสนกุสนาน ได้บูรณาการ
การเรียนรู้ผ่านการเล่น การใช้ประสาทสัมผสัทัง้ 5 ส่งผลให้นักเรียนกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
พร้อมทัง้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัว ซึ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนา
และการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กท่ีบ้านอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

จากสาเหตุดังกล่าวนัน้มีความสอดคล้องกับ ดอสัน และกูแอร์ (Dawson & Guare, 
2016, March, 22 ) กล่าวว่าการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกฎท่ีใช้ใน       
การช่วยเหลือเด็กให้สามารถจัดการกับการท างานได้ส าเร็จด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมและฝึกฝนทักษะ EF ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ การสอนทักษะท่ีเด็กยังบกพร่อง
ดีกว่าคาดหวังว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เองจากการสังเกตหรือซึมซับ  การค านึงถึงระดับพัฒนาการของ
เด็ก  การเปล่ียนการช่วยเหลือจากส่ิงภายนอกสู่ภายในตวัเด็ก การระลึกเสมอว่าส่ิงต่างๆ ภายนอก
ตัวเด็กสามารถจัดการเปล่ียนแปลงได้ทัง้สภาพแวดล้อม การกระตุ้นให้เด็กใช้แรงขับภายในของ
ตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิดความช านาญและควบคุมได้มากกว่าท่ีจะใ ช้การบังคับต่อสู้
เพื่อให้เด็กท า การสร้างงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กได้ใช้ความพยายาม
อย่างมากท่ีสุด การใช้ส่ิงกระตุ้นเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ การสนับสนุนท่ีเพียงพอเพื่อให้เด็กประสบ
ความส าเร็จ การสนับสนุนและดูแลอย่างต่อเน่ืองจนกว่าเด็กจะเกิดความช านาญและประสบ
ความส าเร็จ และหยุดให้การสนับสนุน การดูแล และการกระตุ้ น ต้องค่อยๆ ถอนตัวออกมา        
อย่าออกมาทันที ถ้าสนับและดูแลอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอทุกครัง้ อาจไม่ทราบได้เลยว่าเด็ก
สามารถท าได้ด้วยตนเองหรือไม่ โดยหลกัการทัง้ 10 ข้อจะเห็นได้ว่าให้ความส าคญักับบทบาทของ
ผู้ใหญ่ ครู หรือผู้ปกครองท่ีจะช่วยเหลือเด็กพฒันาทักษะ EF ได้ในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสลับ 
การยับยัง้ชั่งใจ การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน และการวางแผน ซึ่งขึน้อยู่กับว่าเด็กแต่
ละคนต้องการได้รับการพัฒนาทักษะด้านใดเป็นพิเศษ ซึ่งครูหรือผู้ปกครองก็สามารถน าหลักการ
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ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะ EF ท่ีเติบโตและพัฒนาไปตามวัย ซึ่งเด็กจะ
สามารถช่วยเหลือตนเองและปฏิบติังานต่างๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. คณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นคณุลกัษณะท่ี
มีความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือท่ีแสดงถึงทักษะ
ความสามารถในการจัดการตนเองโดยผ่านกระบวนการคิด การวางแผนจัดการ การจัดระบบ      
การตดัสินใจ มีสมาธิ ควบคมุพฤติกรรม แก้ปัญหา และประเมินการตดัสินใจของตนเองส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ดังนัน้ในการส่งเสริมสนับสนนุและให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาจึงควรพิจารณาน าทัง้ 
3 ด้านไปใช้ทัง้หมด ได้แก่ ด้านการยบัยัง้ชัง่ใจ ด้านการเปล่ียนความคิดและด้านการควบคมุอารมณ์  

2. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
สงักัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สามารถน าคุณลกัษณะความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจและ
สังคม เพื่อศึกษาท าความเข้าใจถึงจุดเด่นและจุดด้อยของความสามรถในการคิดเชิงบริหารของ
เด็กปฐมวยัเมื่ออยู่ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน เพื่อน าไปสู่การวางแผนท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือทางการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยนัน้ควรจัด

กิจกรรมโดยค านึงถึงความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียนทัง้นีก้ิจกรรมไม่ควรจะนานจนเกินไปเพื่อไม่ให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

2. การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงบริหารสามารถพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กในวยัอื่นๆ ท่ีสงูขึน้ไปเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มากขึน้ เช่น ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาและอดุมศึกษา 

3. ควรมีการจดัท าหลกัสูตรการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพฒันาการของลกูอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดแนวทางในการอบรมเลีย้งดท่ีูสร้างสรรค์ต่อไป 

4. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการสามารถจดัท าได้หลากหลายรูปแบบ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจุดประสงค์ในการน าไปใช้ของผู้ ศึกษา ดังนัน้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
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บูรณาการนีจ้ึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีผู้ วิจัยน าเสนอ ซึ่งผู้ ท่ีสนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัภมูิสงัคม บริบทและสภาพแวดล้อมของตนเอง 

5. ควรมีการพัฒนาด้านทักษะส าหรับเด็กปฐมวัยในด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถใน     
การคิดสร้างสรรค์  ทักษะการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ปัจจุบัน  ทักษะทางอารมณ์และสังคม เป็นต้น
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อาจารย์ประจ าชัน้ อ.2/1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  มหาวิทยาลยับูรพา 

5. อาจารย์ณิชนนัทน์  ฉายแสง   
ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวยั โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  มหาวิทยาลยับูรพา 

6. นางสาวสวุลี   ส่งสมัพนัธ์สกุล   
ตวัแทนผู้ปกครองห้อง อ.2/1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  มหาวิทยาลยับูรพา 

7. นางสาวณัฐวรรณ   ป่ินเฟ่ือง   
ตวัแทนผู้ปกครองห้อง อ.2/1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  มหาวิทยาลยับูรพา 

8. นางฐิติชญา   สจัจะโชคธรรม   
ตวัแทนผู้ปกครองห้อง อ.2/1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  มหาวิทยาลยับูรพา 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

1. อาจารย์ ดร.เชวง   ซ้อนบุญ   
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
1. ผศ.ดร.กนัตวรรณ   มีสมสาร   

อาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
2. ผศ.ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ   

อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. อาจารย์ ดร.จินดา   น้าเจริญ   
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

4. อาจารย์ ดร.สกุลัยา   สเุฌอ   
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 

5. อาจารย์ ดร.เยาวนชุ   ทานาม   
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

1. อาจารย์ ดร.สกุลัยา   สเุฌอ   
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 

2. ผศ.ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ   
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3. ผศ.ดร.จิตรา   ชนะกุล    

อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินความพงึพอใจรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

1. อาจารย์ ดร.จินดา   น้าเจริญ   
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. อาจารย์ ดร.ชชัวีร์ แก้วมณี   
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

3. อาจารย์ ดร.กิตติมา  บุญยศ   
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
1. ท่านคิดว่าคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยมี

ลกัษณะอย่างไร 
2. ท่านคิดว่าความสามารถในการคิดเชิงบริหารส่งผลต่อเด็กปฐมวยัอย่างไรบ้าง 
3. ท่านคิดว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารมี

องค์ประกอบอะไรบ้าง 
4. ท่านคิดว่ากระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 

ควรเป็นอย่างไร 
5. ท่านคิดว่าองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีอะไรบ้าง 
6. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกบัโรงเรียนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มี

ความจ าเป็นอย่างไร และมีลกัษณะอย่างไร 
7. ท่านคิดว่าการออกแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ควรมีขัน้ตอนอย่างไร 
8. ท่านคิดว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรประกอบไปด้วยกิจกรรมใดบ้าง 
9. ท่านคิดว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ควรมีหลักการ วัตถุประสงค์ 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และการประเมินผลอย่างไร 
10. ท่านคิดว่าในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีการวดัและประเมินอย่างไร 
11. ท่านคิดว่าการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง

บริหารควรมีลกัษณะอย่างไรบ้าง 
12. ท่านคิดว่าผลท่ีได้จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ควรเป็นอย่างไร 
13. ท่านคิดว่าปัจจัยส าเร็จ และอุปสรรคในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ฯ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
14. ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการพัฒนารูปแบบจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
15. ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อการคิดเชิงบริหารหรือไม่ อย่างไร 
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คู่มือ 
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถ 
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

นางวรรธนา   นันตาเขียน 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าน า 
 

 เอกสารฉบับนีเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง “การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ป ฐ ม วั ย ”  (DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED EXPERIENCE MODEL IN CAPACITY 
BUILDING EXECUTIVE FUNCTIONS (EF) FOR EARLY CHILDHOOD) โ ด ย มี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย   สุธาสิโนบล  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา   แย้มรุ่ง และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์   ลงักา เป็นคณะกรรมการควบคมุการท าปริญญานิพนธ์ 
 เนือ้หาในคู่มือนีป้ระกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานในการสร้างรูปแบบ หลักการของ
รูปแบบ วตัถปุระสงค์ สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โดยผู้วิจยัหวงัว่าเอกสารฉบับนีจ้ะเป็นแนวทาง
ให้แก่ครูปฐมวัยและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องจะได้น าแนวทางไปใช้พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างทักษะพืน้ฐานในการควบคุมตนเองอันเป็นการวางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตไปสู่ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคณุค่าต่อตนเอง สงัคมและประเทศชาติต่อไป 
 

วรรธนา   นนัตาเขียน 
นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบรูณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

ที่มาของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งเป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้ สืบทอดมรดกทาง

วฒันธรรมและเป็นมนุษยชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึง
ขึน้อยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุกๆ 
ด้าน ท่ีเหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและ
จริยธรรม จะเป็นผู้ ท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ดังท่ีปรัชญาการศึกษาปฐมวัยในหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 
กล่าวว่า การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตัง้แต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบน
พืน้ฐานการอบรมเลีย้งดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
ด้วยความรัก ความเอือ้อาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เกิดคุณ ค่าต่อตนเอง ครอบครั ว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, 2) 

ส านักนายกรัฐมนตรี (2560, 40) ได้กล่าวถึงปัญหาของเด็กปฐมวัยว่า กลุ่มเด็กปฐมวัย 
(0-5ปี) ยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยจากประชากรท่ีมีบุตรลดลงส่งผลให้จ านวนเด็กปฐมวัย
ลดลงอย่างต่อเน่ือง และยงัมีปัญหาพฒันาการล่าช้ากว่าร้อยละ 27.5 โดยพฒันาการท่ีล่าช้าสดุคือ
พฒันาการด้านภาษา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู้และเวลาในการเลีย้งด ูโดยท่ีช่วงวัย 
0-3 ปี สมองจะมีพัฒนาการสูงสุด และส่งผลต่อระดับสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ง
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่จะเสริมสร้างการพัฒนาของสมองได้ร้อยละ 20-30 แต่มีแม่ท่ีเลีย้งลกูด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 27.6 ขณะท่ีเด็กช่วงอาย ุ3-5 ปีท่ีต้องเร่ิมพฒันาทกัษะการอยู่ใน
สงัคม พบว่า กว่าร้อย 76.3 จะอยู่ในสถานศึกษาเด็กปฐมวยัท่ียงัมีปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐาน โดย
ปัจจุบันมีมาตรฐานท่ีหลากหลายทัง้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
ครูท่ีจะมีผลต่อพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัแต่ละช่วงของเด็กปฐมวยั  

นอกจากนีใ้นเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัประเด็นวิกฤตท่ีเกี่ยวข้องกบัการพฒันาเด็กอย่างเป็นองค์รวม
ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเร่งด่วนมี 3 ประเด็น (ชนิพรรณ  จาติเสถียร และคณะ, 2560, 8-9)  
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ได้แก่ 1) การจดัการศึกษาท่ีพฒันาเด็กปฐมวยัแบบแยกส่วนท่ีเน้นด้านสติปัญญาเป็นหลกัและไม่ให้
ความส าคัญกับพัฒนาการด้านอื่น อน่ึงการพัฒนาทางด้านสติปัญญานัน้ไม่ครบถ้วนตามท่ีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยก าหนดไว้ การละเลยการส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการอ่านส่งผลให้เด็กไม่
รักการอ่าน ขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เด็กพฒันาได้ไม่เต็มศกัยภาพและไม่เพียงพอต่อการพฒันา เพื่อน าไปสู่
การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  2) การจดัการศึกษาไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ และการท างานของสมอง เช่น 
การเร่งอ่านเขียนทัง้ท่ีเด็กยังไม่มีความพร้อมการท ากิจกรรมแบบเดียวกันทัง้ห้อง  การเรียนรู้ผ่าน
แบบฝึกหัด การนั่งฟังครูอธิบายเงียบๆ ทัง้วัน การจัด การศึกษาในลักษณะนีเ้ป็นการพัฒนาเด็ก   
อย่างไม่เป็นองค์รวมและไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กและ   
การท างานของสมอง และ 3) การจัดการศึกษาท่ีเน้นด้านความรู้ท่ีครูเป็นผู้บอก อธิบาย ออกค าสั่ง 
เป็นเป็นผู้ รับข้อมูล เด็กไม่ได้ลงมือกระท า ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสท่ีจะ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 และไม่ได้พัฒนาคุณลักษณะและเจตคติ นอกจากนีก้ารเข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการพัฒนาเด็กเพียงด้านความรู้ แต่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ละเลยพัฒนาคุณลักษณะและเจตคติ ส่งผลให้ประเทศไทยขาด
ความพร้อมและเสียเปรียบในการแข่งขนักบัประเทศอื่น  

การคิดเชิงบริหารเร่ิมพัฒนาหลังจากคลอด โดยเฉพาะเด็กอาย ุ3 – 5 ปี ถือเป็นช่วงเวลา
หน้าต่างแห่งโอกาสการเจริญเติบโตและพัฒนาต่อเน่ืองไปจนถึงวัยรุ่นและวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น        
การพัฒนาการคิดเชิงบริหาร ช่วงปฐมวัยจะส่งผลต่ออนาคตคือ 1) ถ้าเด็กมีโอกาสพัฒนาการคิด
เชิงบริหาร และการควบคุมตนเองได้ประสบความส าเร็จ จะท าให้เด็กได้รับประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตระยะยาวในสงัคม ทัง้ด้านความส าเร็จในการเรียน พฤติกรรมท่ีดี สขุภาพดี และความส าเร็จใน
การงาน  2) องค์ประกอบท่ีส าคัญของการพัฒนาพืน้ฐานของทักษะท่ีจ าเป็นในการสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ของเด็ก กิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วม สถานท่ีท่ีเด็กอาศัย เรียนรู้และเล่น 3) ถ้าเด็ก
ไม่ได้ในส่ิงท่ีต้องการจากปฏิสมัพนัธ์กับผู้ใหญ่และเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมรอบตวัเด็ก หรือท าให้
เด็กเกิดความเครียด พัฒนาการของเด็กอาจจะช้าหรือบกพร่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสท่ีจะพัฒนา
เด็ก วยัรุ่น และผู้ใหญ่จะสามารถดสูัมพันธภาพ สภาพแวดล้อมและกิจกรรมท่ีจะเสริมสร้างทกัษะ
เพื่อส่งเสริมความสามารถของการคิดเชิงบริหาร เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีง่ายและได้ผลท่ีสุดเมื่อพัฒนา
ตัง้แต่แรกเร่ิม (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011, 2-3)  

เด็กท่ีสามารถมีความสนใจกับงาน จดจ าค าสั่งและข้อมูล ควบคมุตนเองจากส่ิงเร้าท่ีเข้า
มากระตุ้นและปรับตัวเมื่อเข้าสงัคมใหม่ได้ดี จะเป็นเด็กท่ีประสบความส าเร็จในการเรียน แต่ในเด็ก
ปกติท่ีขาดการคิดเชิงบริหาร จะพบปัญหาด้านพัฒนาการการเตรียมความพร้อมท่ีส่งผลต่อ        
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การเรียนรู้ในอนาคต ซึ่งเด็กควรได้รับการช่วยเหลือเบือ้งต้นในด้านสติปัญญาเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงบริหาร โดยการจดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นรายบุคคล 
(Sasser & Bierman, 2012, pp. 232-235) ดังนัน้  ถ้าเราสามารถพัฒนาเด็กให้มีการคิดเชิง
บริหาร ท่ีดีในช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสการพัฒนาการคิดเชิงบริหาร ของเด็กสามารถพัฒนาได้ดี
ท่ีสุดในช่วงอาย ุ3-5 ปี เด็กในวันนีจ้ะประสบความส าเร็จในการเรียนและการเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมี
คณุภาพในอนาคตต่อไป 

การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

และได้รับประสบการณ์ตรงจากการอยู่ร่วมกนั ส่งเสริมความเป็นอิสระ การตัดสินใจ ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ รู้จักการควบคุมตนเอง รวมถึงการค้นพบโดยการเล่น นอกจากนัน้ยังมุ่งเน้นให้เด็กมี

สขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีความสนกุสนาน และปลอดภยั การจดัสภาพแวดล้อมส าหรับเด็ก

ปฐมวัย  ควรมีพืน้ท่ีส าหรับศูนย์การเรียน หรือมุมต่างๆ ทัง้นี  ้เด็กเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดผ่านการมี

ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว ศูนย์การเรียนรู้หรือมุมต่างๆ จึงควรเกี่ยวพันกับประสบการณ์

ตรง และวสัดอุปุกรณ์ท่ีหลากหลายมีความสมัพนัธ์กบัหน่วยการเรียน และเปิดโอกาสให้เด็กท างาน

เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (รัตติยา พงษ์ปลดั, 2555, 3) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้มีการพัฒนาขึน้บนแนวคิดหลักส าคัญ
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  การท างานของสมอง การเรียนรู้และการเล่นของเด็กโดย
หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัฉบบันีจ้ึงถือ “การเล่น” อย่างมีจดุมุ่งหมาย เป็นหวัใจส าคัญของการจัด
ประสบการณ์ให้กบัเด็กให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสมัผัสทัง้ห้า โดยครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับ
ว่าสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมตัวเด็กว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและ
พฒันาการของเด็กแต่ละคน สมองของเด็กเป็นสมองท่ีสร้างสรรค์และมีการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้สมัพนัธ์
กบัอารมณ์ สมองเป็นอวยัวะท่ีส าคญัมากท่ีสดุและมีการพัฒนาตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาโดยในช่วง
นีเ้ซลล์สมองจะมีการพัฒนาเชื่อมต่อและท าหน้าท่ีในการควบคุมการท างานพืน้ฐานของร่างกาย 
ส าหรับในช่วงแรกเกิดถึงอาย ุ3 ปี จะเป็นช่วงท่ีเซลล์สมองเจริญเติบโตและขยายเครือข่ายใยสมอง
อย่างรวดเร็ว โดยปัจจัยในการพัฒนาของสมองประกอบด้วย พันธุกรรม โภชนาการและ
ส่ิงแวดล้อม สมองจะมีพัฒนาการท่ีส าคัญในการควบคุมและมีผลต่อการเรียนรู้ ความคิด 
จินตนาการ ความฉลาด และพัฒนาการทุกด้าน การพัฒนาของสมองท าให้เด็กปฐมวัยสามารถ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าวัยใด การเรียนรู้ท่ีสมัพันธ์กบัพัฒนาการทางสมอง เป็นการเรียนรู้จาก
ของจริงไปหาสัญลักษณ์จากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมโดยค านึงถึงความสามารถ
ตามวัยและพัฒนาการ อย่างไรก็ตามเมื่ อสมองเจริญ เติบโตในช่วงวัยต่างๆ และเร่ิมมี
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ความสามารถในการท าหน้าท่ีในช่วงเวลาท่ีต่างกัน จะเห็นว่าการเรียนรู้และทักษะบางอย่างจะ
เกิดขึน้ได้ดีท่ีสุดในช่วงเวลาหน่ึงท่ีเรียกว่า “หน้าต่างโอกาสของการเรียนรู้” ซึ่งเมื่อผ่านช่วงเวลานัน้
ในแต่ละช่วงวยั ถ้าสมองไม่ได้รับการกระตุ้นหรือได้รับประสบการณ์ท่ีเหมาะสมโอกาสท่ีจะฝึกอาจ
ยากหรือท าไม่ได้เลย ผู้ใหญ่ท่ีเลีย้งดูเด็กเป็นคนส าคัญท่ีจะต้องคอยสังเกต และใช้โอกาสนีช้่วยให้
เด็กก้าวไปสู่ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละช่วงวัย ส าหรับช่วงปฐมวยัเป็นช่วงโอกาสท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารหรือ EF (Executive Function) ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
ความคิดของสมองส่วนหน้า ท าหน้าท่ีเกี่ยวกบัการคิด ความรู้สึกและการกระท า โดยสมองส่วนนี ้
ก าลังพัฒนามากท่ีสุด เป็นช่วงของการพัฒนาความสามารถในการคิด การจัดระเบียบตนเองซึ่ง
ส่งผลต่อการยับยัง้ชัง่ใจ การคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การใส่ใจ
จดจ่อ การวางแผน การตัง้เป้าหมาย ความมุ่งมัน่ การจดจ า การเรียกใช้ข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจดัล าดบัความส าคัญของเร่ืองต่างๆ และการลงมือท าอย่างเป็นขัน้ตอนจนส าเร็จ ทักษะการคิดเชิง
บริหาร (EF) จึงเป็นทักษะท่ีต้องได้รับการฝึกฝนในชีวิตประจ าวนัของเด็กผ่านประสบการณ์ต่างๆ 
หลากหลายท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ลงมือท าเพื่อให้เกิดความพร้อม และมีทักษะท่ีส าคญัต่อชีวิต
ในอนาคต นอกจากนีส้มองยงัเป็นอวัยวะส าคญัส าหรับการเรียนรู้ภาษาและการส่ือสาร การเรียนรู้
ภาษาแม่ของเด็กจะเกิดขึน้อย่างเป็นธรรมชาติ จากการปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่และผู้ เลีย้งดูใน
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์รอบตัว สมองมีต าแหน่งรับรู้ต่างๆ กัน ได้แก่ ส่วนรับภาพ ส่วนรับ
เสียง ส่วนรับสัมผัสและรับรู้การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย สมองส่วนต่างๆ เหล่านี ้
พฒันาขึน้มาได้ช้าหรือเร็วขึน้อยู่กับการกระตุ้นของส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยสมองเด็กมีความจ า
ผ่านการฟัง ต้องการรับรู้ข้อมลูเสียงพร้อมเห็นภาพ เร่ิมรู้จกัเสียงท่ีเหมือนและแตกต่างและสามารถ
เรียนรู้จังหวะของค าได้จากการฟังซ า้ๆ สมองของเด็กท่ีเข้าใจเกี่ยวกับภาพ เสียง และสัมผัสแบบ
ต่างๆ มีความส าคญัมากเพราะข้อมลูจากภาพ เสียงและสมัผสัเหล่านีจ้ะก่อรูปขึน้เป็นเร่ืองราวท่ีจะ
รับรู้และเข้าใจซับซ้อนขึน้เร่ือยๆ ได้ในท่ีสุด สมองส่วนหน้านัน้มีหน้าท่ีคิด ตัดสินใจ เชื่อมโยงการ
รับรู้ไปสู่การกระท าท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอน สมองเด็กท่ีสามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีต้องอยู่ในส่ิงแวดล้อม
ของภาษาท่ีเรียนรู้อย่างเหมาะสมจึงจะเรียนรู้ได้ดี  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 6-7) 

นอกจากนีส้ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 , 33) กล่าวถึงแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สงัคมแห่งการเรียนรู้  เป้าหมายท่ี 2: คนทกุช่วงวยัมีทกัษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ตัวชีว้ัดท่ี
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ส าคัญคือ ร้อยละของเด็กแรกเกิด –5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึน้  เน่ืองจากผลการพัฒนา
การศึกษาไทย ปี 2552 – 2558 พัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ในช่วงปี 2553 – 2557 
พบว่าเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยลดลงจากร้อยละ 73.4 เป็นร้อยละ 72.8 ซึ่ง
สาเหตสุ าคญัอาจมาจากการท่ีพ่อแม่ขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการเลีย้งดเูด็กท่ีถกูต้อง ทัง้ทาง
สขุภาพกาย สุขภาพจิต และโภชนาการ และขาดโอกาสเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ท่ีดี แม้ว่ารัฐจะได้
ด าเนินการก าหนดนโยบายและแผนบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกับหลายกระทรวงอย่าง
ต่อเน่ืองแต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ ในปี 2558 ยังมีเด็กอายุ 2 - 5 ปี ประมาณร้อยละ 13.34 
(ประมาณ 4.1 แสนคน) ท่ีไม่ได้เข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนระดบัประถมศึกษา 

ดังนัน้ การจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กจึงเป็นค าตอบท่ี
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพราะเด็กในช่วง 5 ปี แรกของชีวิตจะมี
พฒันาการทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็น
วยัแห่งการเรียนรู้และต้องการการส่งเสริมพัฒนาการท่ีถูกต้อง ดังนัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของครูและผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกบัเด็กปฐมวยัจะต้องจดัประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ทัง้นีเ้พื่อให้เด็ก
เจริญเติบโต มีพฒันาการอย่างเต็มศกัยภาพ และความสามารถของแต่ละบุคคล การเลือกกิจกรรม
ท่ีจะน ามาจดัในแต่ละวนั สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของการน าไปใช้แต่ละ
โรงเรียนและชุมชน ท่ีส าคัญต้องครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 42)  สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551, 196)  
กล่าวว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งมีความส าคัญประกอบด้วยแนวคิดหลักท่ีเป็น
แนวคิดพืน้ฐาน หลักการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การจัดส่ิงแวดล้อม     
การเรียนรู้ บทบาทของครูและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ดังนัน้รูปแบบการจัดประสบการณ์   
การเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่การบูรณาการวิธีการสอน ซึ่งการเรียนการสอนเป็น
ประสบการณ์เสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เปล่ียนพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมาย  คน
อาจเรียนรู้ได้เองตามธรรมชาติแต่การเรียนรู้จะมีคุณภาพมากขึน้ ถ้าเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมและผู้ ใหญ่ ครูคือบุคคลท่ีช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ถ้าหากว่ารูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกบัภาวะของเด็ก  โอกาสท่ีเด็กจะเรียนรู้ได้ดีจะมีมากขึน้ 
ดงันัน้ ครูต้องเลือกใช้และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพและบริบทของผู้ เรียนและชัน้เรียน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยจะต้องให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือ
กระท า (Learning by Doing) และสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
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ด้วยเช่นกันได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Cognitive Development 
Theory) ท่ีอธิบายว่า เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมเด็กจะพัฒนาการคิด
และสร้างองค์ความรู้ ด้วยการน าประสบการณ์เดิมมาผสมผสานให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่จน
สร้างเป็นองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการ 2 อย่าง คือการซึมซับประสบการณ์ 
(Assimilation) และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) (สุรางค์   โค้วตระกูล, 
2556, 48-49)  และ (Piaget, 1969, 154-155)  ดงันัน้ เด็กจึงเลือกจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการ
เรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) และเด็กสามารถเรียนรู้
วิชาการต่างๆ ได้ เพียงแต่ต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามความพร้อมของ
เด็กแต่ละคน (สิริอร   วิชชาวธุ, 2554, 152-164)  นอกจากนี ้ไวกอตสกี (Vygotsky) เชื่อว่าเด็กจะ
เกิดการเรียนรู้มีพัฒนาการทางสติปัญญาและทัศนคติดีขึน้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกับ
ผู้ อื่น เช่น ผู้ ใหญ่ ครู เพื่อน บุคคลเหล่านีจ้ะให้ข้อมูลสนับสนุนเมื่อเด็กอยู่ในสภาวะ Zone of 
proximal development ซึ่งเป็นสภาวะท่ีเด็กเผชิญกับปัญหาท่ีท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหา
ได้โดยล าพังเมื่อได้รับการช่วยเหลือแนะน าจากผู้ ใหญ่หรือจากการท างานร่วมกับเพื่อนท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่า เด็กจะสามารถแก้ปัญหานัน้ได้และเกิดการเรียนรู้ขึน้ (Vygotsky, 1986, 
32-41) และ (Chandra, 2008, 21-23)การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) คือเคร่ืองมือท่ีจะ
ท าให้เด็กได้เติบโตเป็นมนุษย์ผู้ ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะการคิด      
เชิงบริหารตัง้แต่เกิด แต่พวกเขาก็เกิดมาพร้อมศักยภาพท่ีจะเรียนรู้ทกัษะการคิดเชิงบริหารได้เป็น
อย่างดี  ในทางวิทยาศาสตร์นัน้ มีความเชื่อมโยงให้เห็นระหว่างสมองของเด็กวัย 3 - 6 ขวบกับ              
การพัฒนาด้านการคิดเชิงบริหาร ด้วยว่า สมองของเด็กวัย 3 - 6  ขวบเป็นสมองท่ีพร้อมส าหรับ     
การเรียนรู้อย่างมีระบบทกุด้าน เป็นวยัท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันาสมอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพืน้ฐาน
ทางด้านอารมณ์พัฒนาประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว พัฒนาการรับรู้ตนเองพัฒนาการรับรู้
ผู้อื่นและพัฒนากระบวนการรู้คิด ซึ่งใช้เทคนิคการสอนแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัยของเด็ก  เด็กวัย 
3-6 ขวบจึงถือว่าเป็นวยัท่ีส าคญัท่ีสดุ เป็นโอกาสดีมากท่ีจะปลกูฝังทกัษะการคิดเชิงบริหารและเมื่อ
ปลูกฝังไว้แล้ว ทักษะนีจ้ะอยู่ ไปกับเด็กจนเติบโต กระทั่งไปเป็นวัยรุ่นและผู้ ใหญ่ ตอนต้น                 
แต่หลังจากพ้นวัย  6 ขวบไปแล้ว อัตราการเรียนรู้ก็จะลดลง พ่อแม่หรือผู้ ใหญ่ในครอบครัว ครูใน
ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลท่ีดูแลเด็กวัย 3-6 ปี มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาทักษะ       
การคิดเชิงบริหารโดยต้องฝึกฝนคุณลักษณะทัง้ 9 ด้านนีใ้นชีวิตประจ าวนัหรือในการจัดหลักสูตร
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในการฝึกฝนการออกก าลังกายและการควบคุมความต้องการซึ่ง
สามารถท าได้ เช่น สร้างวินัยในชีวิตประจ าวัน ให้รู้จักรอเข้าคิว ให้รู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเองและ
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แสดงออกได้อย่างเหมาะสม ฝึกเข้าใจความรู้สึกของตนเองและเพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ มีกิจกรรมที่ได้
ฝึกความจ า ฝึกสมาธิ ให้เด็กได้มีโอกาสออกไปเผชิญส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ พบคนใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ 
ไม่เก็บกักเด็กไว้แต่ในบ้านเท่านัน้ ควรหลีกเล่ียงของเล่นส าเร็จรูปท่ีไม่ช่วยให้เด็กได้คิดค้น
แก้ปัญหา แต่ควรจัดกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมและหลากหลาย โดยเฉพาะให้ได้เรียนรู้ด้วยการ
ลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งในกระบวนการเหล่านีจ้ะฝึกการวางเป้าหมาย การ
จดัล าดบัก่อนหลัง การอดทนพากเพียร การสังเกตเรียนรู้ขัน้ตอนการท างานถ้าเจอปัญหาได้ฝึกคิด
หาทางออกใหม่เพื่อแก้ปัญหา รวมทัง้เมื่อเสร็จแล้วมีโอกาสฝึกการประเมินผลอย่างง่ายๆ ว่าดี
หรือไม่ดีอย่างไรและมีการให้ก าลงัใจเมื่อเด็กท าส าเร็จ (สภุาวดี หาญเมธี, 2558, 7) 

ดังนัน้ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงโอกาสท่ีส าคัญในการพัฒนาทักษะสมองหรือ EF (Executive 
Function) ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด 
ความรู้สึก และการกระท าโดยสมองส่วนนีก้ าลังพัฒนามากท่ีสุด เป็นช่วงของการพัฒนา
ความสามารถในการคิด การจัดระเบียบตนเองซึ่งส่งผลต่อการยับยัง้ชั่งใจ การคิดไตร่ตรอง          
การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การใส่ใจจดจ่อ การวางแผน การตัง้เป้าหมาย     
ความมุ่งมั่น การจดจ า การเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจดัล าดับความส าคญัของเร่ือง
ต่างๆ และการลงมือท าอย่างเป็นขัน้ตอนจนส าเร็จ ทักษะสมอง (EF) จึงเป็นทักษะท่ีต้องได้รับ     
การฝึกฝนในชีวิตประจ าวนัของเด็กผ่านประสบการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด 
ลงมือท าเพื่อให้เกิดความพร้อมและมีทักษะท่ีส าคญัต่อชีวิตในอนาคต   ด้วยเหตผุลดงักล่าวท าให้
ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งรูปแบบนีห้ากน าไปใช้กับเด็กปฐมวยัจะ
ส่งเสริมให้เด็กสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถกูต้องเหมาะสมต่อไป 
 

ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 การวิจยัในครัง้นีม้ีตวัแปรท่ีเกี่ยวข้อง คือ ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
และรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี ้การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) (สุรางค์   โค้วตระกูล, 
2556, p. 48), (Lall & Lall, 1983, 45-54), (Seng et al., 2003, 37)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา      
ของบรูเนอร์ (Bruner)  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2552, 27-28); (สิริอร   วิชชาวุธ, 2554, 152-154),           
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(พรรณทิพย์   ศิริวรรณบุศย์, 2556, 49), (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2556, 215),  (Driscoll & Nagel, 2002,  92) 
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรมของไวกอตสกี (Vygotsky) (วัฒนา  มัคคสมัน, 2554, 34), (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2554, 61-64), (Vygotsky, 1986, 32-41), (Shaffer, 1999, 259-260), (Dixon-Krauss, 1996, 19), 
(Chandra, 2008, 21-23) พบว่าเด็กจะพัฒนาทางด้านสติปัญญาโดยได้รับการช่วยเหลือแนะน าจาก
ผู้ใหญ่หรือจากการท างานร่วมกับเพื่อนท่ีมีประสบการณ์มากกว่าท่ีให้ค าแนะน าในการก้าวพ้นช่วง
ยากล าบากนัน้ จนเด็กสามารถท างานต่อไปอย่างอิสระจนประสบความส าเร็จด้วยตนเองได้ จะท า
ให้เด็กสามารถเข้าใจและเกิดการพัฒนาความสามารถทางการคิดท่ีซับซ้อน นอกจากนีภ้าษายัง
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญและจ าเป็นในการคิดและการเรียนรู้ ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้พัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด               
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาโดยยึดหลักแนวคิดทางสติปัญญาของ        
เพียเจต์และบรูเนอร์ โดยผสมผสานทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมในการพัฒนาการคิดเชิงบริหารของ
ไวกอตสกี 
 การศึกษาหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 41),  (วลัภา  สถิรพันธุ์ (2561, 3-9),  (อรุณี   หรดาล , 2561, 
2-12), (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, 18) พบว่าการจดัการเรียนรู้และการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเป็นการเรียนรู้สร้างประสิทธิภาพต่อการท างานของสมองในระยะยาว  คือ เรียนรู้อย่างมี
ความสุขผ่านการเล่นและลงมือท ากิจกรรม เนือ้หาสาระท่ีเด็กควรรู้ และทักษะท่ีเด็กควรได้รับ     
จะเกิดจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์  ท่ีจัดขึน้อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
ภายใต้ สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และบรรยากาศท่ีอบอุ่น  เป็นมิตร และปลอดภัย               
มีกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เด็ก ได้คิด และจินตนาการ กิจกรรมท่ีได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อฝึกให้การรับรู้
มีความละเอียด  ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 7 ด้าน (การ
เคล่ือนไหวและสุขภาวะทางกาย พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้าน
การคิดและสติปัญญา พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านจริยธรรมและพัฒนาการด้าน         
การสร้างสรรค์ท่ีถกูต้อง เหมาะสมตามวยั 
 การศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ 
(2546, 22-23), (เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว, 2547, 25), (สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรม
การเรียนรู้, 2550, 95-96), (ทิศนา แขมมณี , 2553, 224-255), (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 9-10), Saylor et al, 1981, 271), (Fogarty, 1991, 245-256),  
(Hohmann & Weikart, 1995, 141-143), (Joyce et al., 2004, 25-34),  พบว่ารูปแบบการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการสามารถจัดกลุ่มเป็นรูปแบบการเรียนการสอนย่อยๆ ตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรูปแบบ  และองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้จะแตกต่างกันตามเป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นัน้ๆ การวิจัย
ครัง้นีใ้ช้ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของจอยซ์ เวลล์และแคลฮอน
ร่วมกับทิศนา  แขมมณี  โดยใช้ขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การสังเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเพื่อก าหนดรูปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Research : R1)  2) การออกแบบและการหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Development : D1) 3) การหาประสิทธิผลรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ฯ (Research : R2)  4) การขยายผลการใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ (Development : D2) เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์      
การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

การศึกษาความหมายของความสามารถในการคิดเชิ งบ ริหาร  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, 3), (สุภาวดี หาญเมธี, 2558, 23), (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 
2558, 200-203), (ฐาปณีย์ แสงสว่าง, 2559, 26), (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกุล, 2560, 26), (ปนัดดา 
ธนเศรษฐกร, 2560, 2), (พัชรี ผลโยธิน, 2561, 9), (McCloskey et al., 2009, 1-5), (Anderson, 
2002, 73),  (Kaufman, 2010, 4),  (Dawson & Guare, 2010, 1-2) พบว่า  การท่ี เด็กปฐมวัย           
จดัการตนเองโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน จดัระบบ ตดัสินใจ มีสมาธิ ควบคมุพฤติกรรม แก้ปัญหา 
และประเมินการตดัสินใจของตนเอง 
 การศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนักเรียนปฐมวัยโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) พบว่า คุณลักษณะขององค์ประกอบของความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ีสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับนกัเรียนปฐมวยัได้อย่างแท้จริง มีท้ัง้สิน้ 3 ด้าน คือ  

1. การยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory control) หมายถึง การรู้จักหยุดความต้องการหรือ
หยดุยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จกัคิดก่อนท า หรือรู้จักอดทนรอคอย ไม่ประพฤติตน
ไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น เข้าแถวตามล าดับ
คิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 

2. การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง การปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าหรือ
ยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จักเปล่ียนมุมมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้ 
เช่น ปรับเปล่ียนการเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและผู้ อื่น  ยอมรับ          



  267 

การเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กับตนเอง เช่น 
การแต่งกาย ฯลฯ 

3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึงความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จัดการกับความเครียด หงุดหงิด และ
แสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ อารมณ์
มั่นคง เช่น ถูกล้อเลียน เกิดความผิดหวังหรือเสียใจ  รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้ อื่น เช่น 
เพื่อนเดินชน นมหรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 
 การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เพื่อความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
พบว่า สภาพแวดล้อมทางจิตภาพท่ีพัฒนาการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีลกัษณะดงันี ้
1) สนองความต้องการและความสนใจของเด็กท่ีมีความกระตือรือร้น สนใจส่ิงท่ีอยู่รอบตัว อยากรู้
อยากเห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามา หรือเกิดความสงสัยใคร่รู้ จึงควรเคารพความสนใจและ
ยอมรับความคิดของเด็ก 2) ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของเด็กท่ีต้องการความรักความเข้าใจ 
ความอบอุ่น ความเอือ้อาทรจากบุคคลท่ีใกล้ชิด 3) มีบรรยากาศอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิด
และความรู้สึกต่างๆ โดยให้โอกาสเด็กเลือกท าส่ิงต่างๆ ตามความถนัด หรือความสนใจ และ         
4) มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันกับเด็กอื่นหรือผู้ ใหญ่ ลักษณะสภาพแวดล้อมทางจิตภาพทัง้ 4 ประการจะช่วย
พฒันาการคิดเชิงบริหารให้กบัเด็กปฐมวยั (พชัรี ผลโยธิน, 2561, 9-20)   
 การศึกษาการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง พบว่า แนวการจัด
ประสบการณ์เพื่อพฒันาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวยัอาย ุ3 – 6 ปี ครูควรจัดประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความสามารถและความสนใจของเด็ก จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือ
กระท า ได้คิดริเร่ิม วางแผน ปฏิบัติ และแลกเปล่ียนการเรียนรู้มีปฏิสมัพันธ์กบัเด็กอื่น บุคคลอื่น ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมีความหมายกบัเด็ก ได้รับการส่งเสริมลกัษณะนิสยัท่ีดี มีพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ี
มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาและการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กท่ีบ้านอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ บริหาร (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 11-28), (พชัรี ผลโยธิน, 2561, 9-26) 
 การศึกษาการประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหาร พบว่า การประเมินพัฒนาการด้าน
การคิดเชิงบริหารมีรายละเอียดของการประเมินท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย การริเร่ิม ความจ า
ขณะท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวสัดุ การปรับเปล่ียน การควบคุมอารมณ์และ
การยับยัง้ รวมถึงการตรวจสอบ ท่ีประกอบไปด้วยความสามารถในการตรวจสอบงานและ            
การตรวจสอบตนเอง (Gioia et al, 2000, 17-20), (Isquith & Gioia, 2008, online) 
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 จากข้อมลูข้างต้นเขียนกรอบแนวคิดได้ดงัต่อไปนี ้

 
 
เป้าหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ศึกษา 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีวตัถปุระสงค์ย่อย  ดงันี ้ 

1.  เพื่อศึกษาคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
4.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
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หลักการของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการท่ีเป็นล าดับ
ขัน้ตอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ปี 
โดยจัดในกิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก กิจกรรมพัฒนาอารมณ์ 
จิตใจ และปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพฒันาสงัคมนิสัย กิจกรรมพัฒนาการคิด กิจกรรม
พฒันาภาษา และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย
ได้แสดงความสามารถในการคิดเชิงบริหารในด้านการยับยัง้ชั่งใจ การเปล่ียนความคิดและ           
การควบคุมอารมณ์  ซึ่ งครูและผู้ ปกครองมีบทบาทเป็นผู้ อ านวยความสะดวกในก ารจัด
สภาพแวดล้อมและใช้ค าถามต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กลงมือท ากิจวัตรประจ าวันผ่านประสาท
สัมผัสทัง้ห้า โดยผ่านกระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดังนี  ้1.ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม 2.ขัน้สร้าง
ประสบการณ์ 3.ขัน้เรียนรู้สังคมและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น รวมทัง้ 4.ขัน้สรุปและประเมินผล ภายใต้
การปฏิบติัจริงผ่านประสบการณ์ตรงในบริบทท่ีเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกบัพฒันาการ 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย โดยส่งเสริมให้เด็กได้ท า
กิจกรรมผ่านกระบวนการคิดก ากับตนเองอันจะน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหาร 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 

1. การยบัยัง้ชัง่ใจ (Inhibitory control)   
2. การเปล่ียนความคิด (Shift) 
3. การควบคมุอารมณ์ (Emotional control) 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบด้วย 

1. ผู้ใช้รูปแบบ  ได้แก่ ครูและผู้ปกครอง ท่ีมีคณุสมบติัดงันี  ้
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1) ท าหน้าท่ีจดัประสบการณ์และเป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิดกบัเด็กปฐมวยั 
2) มีความสนใจในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 
3) มีความมุ่งมัน่และตัง้ใจท างาน 
4) ให้เกียรติ รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิเด็ก 
5) มีความพร้อมและเต็มใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก

ปฐมวยั 
2. เด็ก ได้แก่ เด็กปฐมวยั ท่ีมีคณุสมบติัดงันี ้

1) อาย ุ4 – 5 ปี 
2) ก าลังเรียนอยู่ในชัน้ปฐมวัยปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 
 
เนื ้อหาของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียน รู้เชิ งบู รณาการเพื่ อ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

เนือ้หาตามหน่วยการเรียนรู้  เป็นองค์ความรู้ท่ีครูปฐมวัยวางแผนหรือก าหนดขอบเขต    
การเรียนรู้และรายละเอียดกิจกรรมไว้ในการแผนการจัดประสบการณ์ โดยมีหลักในการก าหนด
หน่วยการเรียนรู้คือ เป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจและกระตุ้ นความสามารถในการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวัยได้ นอกจากนีย้ังเป็นเร่ืองท่ีเด็กมีประสบการณ์เดิมบ้างและเป็นเร่ืองใกล้ตัว รวมทัง้เป็น
เหตุการณ์และวิถีชีวิตท่ีเกิดขึน้ในรอบปี ซึ่งการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ครูปฐมวัยต้องศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ซึ่งก าหนดสาระท่ีควรเรียนรู้ไว้แล้ว จากนัน้น ามา
บูรณาการก าหนดเป็นชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560   ดงันี ้
 2.1 เร่ืองราวเกี่ยวกบัตวัเด็ก 

2.2 เร่ืองราวเกี่ยวกบับุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
2.3 เร่ืองราวเกี่ยวกบัธรรมชาติรอบตวั 
2.4 เร่ืองราวเกี่ยวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัเด็ก 

 
 สาระการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นเนือ้หาสาระตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ซึ่งผู้วิจัยใช้วางแผน ก าหนดขอบเขตการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการและรายละเอียดของกิจกรรม โดยก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้วน ามาจดัเป็นแผนการ
จดัประสบการณ์บูรณาการร่วมกนัระหว่างนกัเรียนและผู้ปกครองผ่านส่ือสมัพนัธ์บ้านและโรงเรียน 
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ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก กิจกรรมพัฒนาอารมณ์ จิตใจ 
และปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม กิจกรรมพฒันาสงัคมนิสยั กิจกรรมพฒันาการคิด กิจกรรมพฒันา
ภาษา และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีหลกัในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้
คือ เป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจและสามารถตัง้เป็นค าถามกระตุ้นความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัยได้ นอกจากนีย้ังเป็นเร่ืองท่ีเด็กมีประสบการณ์เดิมและใกล้ตัว รวมทัง้เป็นเหตุการณ์
และวิถีชีวิตในรอบปี ประกอบด้วย 

สปัดาห์ท่ี 1  หน่วย บ้านนีม้ีรัก 
สปัดาห์ท่ี 2  หน่วย อยู่อย่างไรให้ปลอดภยั 
สปัดาห์ท่ี 3  หน่วย ข้าวกล้าชาวนาไทย 
สปัดาห์ท่ี 4  หน่วย มะพร้าว 
สปัดาห์ท่ี 5  หน่วย ผลไม้หลากสี 
สปัดาห์ท่ี 6  หน่วย สตัว์ป่าน่ารู้ 
สปัดาห์ท่ี 7  หน่วย มหศัจรรย์สีของดอกไม้ 
สปัดาห์ท่ี 8  หน่วย วนัลอยกระทง 

 
สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาด้าน
กระบวนการเรียนรู้ (Process Skills) โดยใช้การมี ส่วนร่วมระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้อย่างมีระบบสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีค านึงถึงสมองของผู้ เรียนโดยเน้นการคิดเชิงบริหาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้           
4 องค์ประกอบได้แก่ 1)หลักการ  2)วัตถุประสงค์ 3)สาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                
4)กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 5)ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 6)การวดัและประเมินผล โดย
มีขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ 1) การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่   

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม (Environment)  หมายถึง ครูวางแผนการเรียนรู้จาก
การตัดสินใจจัดกระท าต่อส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ อันได้แก่ ของจริง ของจ าลอง เคร่ืองหมายและ
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สญัลกัษณ์ท่ีครูน าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
เพื่อส่ือสารถึงความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความต้องการในการเรียนรู้ของเด็ก 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สร้างประสบการณ์ (Active learning) เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม
ประจ าวันโดยการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ ปกครองผ่านส่ือสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก กิจกรรมพัฒนา
อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสัย กิจกรรมพัฒนาการคิด 
กิจกรรมพัฒนาภาษา และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือท า ตัวอย่างเช่น การฟังนิทาน                
การทดลองวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร การทศันศึกษาทัง้ในและนอกสถานท่ี  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้เรียนรู้สังคมและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น (Learning social & Understand other 
emotions) หมายถึง เด็กปฐมวยัน าเสนอการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยการเล่าเร่ืองราว กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่มให้เพื่อน ครูและผู้ ปกครองฟัง ซึ่งเป็นการสะท้อนความคิด การท างานร่วมกับผู้ อื่น        
ความเข้าใจและยอมรับการท างานร่วมกบัผู้อื่น 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปและประเมินผล (Summary and Evaluation) หมายถึง เด็กปฐมวัย
ร่วมกันสรุปส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
  
ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวยั จะด าเนินกิจกรรมในช่วงกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามในการจัด
ประสบการณ์ต่างๆ จะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองผ่านส่ือสัมพนัธ์บ้าน
และโรงเรียน ผู้วิจยัได้ท าความเข้าใจกับครูและผู้ปกครองในเร่ืองรายละเอียดการท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมท่ีเป็นการอภิปรายกลุ่มใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน 10 – 15 นาที และหากมีการจัด
กิจกรรมภาคสนาม การประกอบอาหารหรือทัศนศึกษาควรจัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เด็กเกิด
ความเบื่อหน่ายและเมื่อยล้าจนเกินไป นอกจากนีก้ิจกรรมท่ีเด็กจะต้องระดมสมองหรือพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดคือ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 โดยท าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นเวลา 8 สัปดาห์  



  273 

สัปดาห์ละ 3 วัน (วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์) วันละ 40 นาที  เวลา 09.30 - 10.10 น. ระหว่าง
เดือนกนัยายน – ตลุาคม 2563 
 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จะจดัเป็นเวลา 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั (วนัจนัทร์ 
วนัพธุและวนัศกุร์) วนัละ 40 นาที ระหว่างเวลา 09.30 - 10.10 น. ได้แก ่

สปัดาห์ท่ี 1  หน่วย บ้านนีม้ีรัก 
สปัดาห์ท่ี 2  หน่วย อยู่อย่างไรให้ปลอดภยั 
สปัดาห์ท่ี 3  หน่วย ข้าวกล้าชาวนาไทย 
สปัดาห์ท่ี 4  หน่วย มะพร้าว 
สปัดาห์ท่ี 5  หน่วย ผลไม้หลากสี 
สปัดาห์ท่ี 6  หน่วย สตัว์ป่าน่ารู้ 
สปัดาห์ท่ี 7  หน่วย มหศัจรรย์สีของดอกไม้ 
สปัดาห์ท่ี 8  หน่วย วนัลอยกระทง 

 

ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ครัง้ที่ หน่วย เร่ือง 

1 บ้านนีม้ีรัก บ้านเราแสนสขุใจ 
2 บ้านนีม้ีรัก บ้านนีม้ีใครเอ่ย 
3 บ้านนีม้ีรัก ทกุคนมีหน้าท่ี 
4 อยู่อย่างไรให้ปลอดภยั ภยัใกล้ตวั 
5 อยู่อย่างไรให้ปลอดภยั ล้างมือบ่อยๆ 
6 อยู่อย่างไรให้ปลอดภยั Safety first 
7 ข้าวกล้าชาวนาไทย ข้าวอะไรที่หนรูู้จกั 
8 ข้าวกล้าชาวนาไทย ปลกูข้าวกนัเถอะ 
9 ข้าวกล้าชาวนาไทย ข้าวผดัสายรุ้ง 
10 มะพร้าว OH...มะพร้าวบ้านเรา 
11 มะพร้าว น า้มะพร้าวหวานชื่นใจ 
12 มะพร้าว กะลาพาเพลิน 
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ครัง้ที่ หน่วย เร่ือง 
13 ผลไม้หลากสี Color Fruits 
14 ผลไม้หลากสี เสกสรรปัน้แต่ง 
15 ผลไม้หลากสี Shake Somtum 
16 สตัว์ป่าน่ารู้ ทายซิฉันคือใคร 
17 สตัว์ป่าน่ารู้ ฟังซิ...เสียงใคร 
18 สตัว์ป่าน่ารู้ เท่ียวสวนสตัว์ 
19 มหศัจรรย์สีของดอกไม้ ดอกไม้ในแจกนั 
20 มหศัจรรย์สีของดอกไม้ ขนมไทยไฉไลดอกไม้ 
21 มหศัจรรย์สีของดอกไม้ ภาพพิมพ์ พิมพ์ใจ 
22 วนัลอยกระทง มหศัจรรย์แห่งน า้ 
23 วนัลอยกระทง น า้คือชีวิต 
24 วนัลอยกระทง Floating away 

 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

เด็กปฐมวัยจะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นครอบครัว และสถานพัฒนาเด็กหรือ
สถานศึกษาปฐมวยั สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กมีความส าคญัต่อการพฒันาและส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวยัทกุด้าน เช่น การจดัพืน้ท่ีให้เพียงพอต่อการให้เด็กเคล่ือนไหวอย่าง
อิสระในบรรยากาศแห่งความสุข จะช่วยจูงใจให้เด็กเกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้ ส ารวจ เล่น       
ท ากิจกรรมต่างๆ นอกจากนี ้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ ส่ิงแวดล้อมยังมี ความส าคัญต่อ                      
การพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กปฐมวัย ยิ่งสภาพแวดล้อมมีความสมบูรณ์เหมาะสมกับ
วยัเด็ก ยิ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สมองมีการเชื่อมโยงของระบบประสาทมากขึน้  เด็กเกิดการพัฒนาการคิด
เชิงบริหารอนัเป็นผลจากประสบการณ์ท่ีได้จากสภาพแวดล้อมรอบตวัเด็ก 

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ  EF จะต้องจัด
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกให้ปลอดภยั มีระเบียบ จัดพืน้ท่ีให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
เด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กเล่นในพืน้ท่ีต่างๆ เช่น พืน้ท่ีส าหรับเด็กเล่นบทบาทสมมติ พืน้ท่ีส าหรับ
ท างานศิลปะพืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว พืน้ท่ีส าหรับเล่นเกมการศึกษา 
พืน้ท่ีท่ีให้เด็กสามารถเคล่ือนไหวร่างกายและท ากิจกรรมได้หลากหลายนอกห้องเรียนหรือ
กลางแจ้ง รวมทัง้ส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและ    
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ความสนใจของเด็ก โดยเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เรียนรู้จากส่ือวสัดอุุปกรณ์ท่ีหลากหลายนัน้ 
การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพจึงมีความส าคัญส าหรับการพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือ EF 
ของเด็กปฐมวัยเพราะขณะท่ีเด็กเข้าเล่นในสภาพแวดล้อมท่ีครูจัดเตรียมไว้นัน้ เด็กได้ฝึกทัง้          
การจดจ าใส่ใจ ความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ และการยืดหยุ่นความคิด 
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ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชงิบูรณา
การเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชงิบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
สาระการเรียนรู้ : บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก   ชัน้ปฐมวัยปีที่ 2 
หน่วย  บ้านนีม้ีรัก      เร่ือง บ้านเราแสนสขุใจ 
แผนการจัดประสบการณ์ที่  1      เวลา  40 นาท ี
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (EF) ทัง้ 3 ด้านคือ ด้านการยบัยัง้ชัง่ใจ 
ด้านการเปล่ียนความคิดและด้านการควบคมุอารมณ์ 

 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

1. สาระที่ควรเรียนรู้ 
บ้านมีลกัษณะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัการออกแบบ บ้านทรงไทย บ้านทรงสมยัใหม่ บ้าน
กระต๊อบ  
วสัดท่ีุใช้ในการสร้างบ้าน เช่น บ้านไม้ไผ่ บ้านปนู บ้านไม้ บ้านดิน  
ส่วนประกอบของบ้านแบบต่างๆ ได้แก่ หลงัคา ขื่อ คาน ประต ูหน้าต่าง เสา พืน้ 

2. ประสบการณ์ส าคัญ 
2.1 การเคล่ือนไหวที่ใช้การประสานสมัพนัธ์ของการใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ในการขว้าง การจบั 

การโยน การเตะ 
2.2 การหยิบจบั การใช้กรรไกร การฉีก การตดั การปะและการร้อยวสัดุ 
2.3 การฟังนิทาน เร่ืองราว เหตกุารณ์เกี่ยวกบัการปอ้งกนัและรักษาความปลอดภยั 
2.4 การเล่นบทบาทสมมติเหตกุารณ์ต่างๆ 
2.5 การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง / ดนตรี 
2.6 การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
2.7 การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 
2.8 การให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
2.9 การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2.10 การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรอง หรือเร่ืองราวต่างๆ 



  277 

2.11 การสงัเกตลกัษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสมัพนัธ์ของส่ิงต่างๆ 
โดยใช้ประสาทสมัผสัอย่างเหมาะสม 

2.12 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหวและศิลปะ 
 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม (Environment) 
1. เด็กเคล่ือนไหวร่างกายตามสญัญาณ เช่น เคาะ 1 ครัง้ ก้าว 1 ก้าว เคาะ 2 ครัง้ ก้าว 2 ก้าว  
2. ครูเล่านิทานเร่ือง “ลกูหมสูามตวั” 
ขัน้สร้างประสบการณ์ (Active learning) 
3. ครูและเด็กสนทนาถึงประเภท ลกัษณะและส่วนประกอบของบ้านแบบต่างๆ (โดยการบอก

ทีละคนเพื่อให้เกิดความยบัยัง้ชัง่ใจในการรอคอยในขณะท่ีเพื่อนก าลงัพดู)  
4. ครูอธิบายอปุกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างบ้านจ าลองของเด็กเอง (เด็กสามารถเปล่ียน

ความคิดจากการน าเสนอความคิดของเพื่อน อาจจะยืดหยุ่นความคิดของตนเองจาก
แผนการเดิม) 

5. ครูสาธิตการใช้กรรไกรตดักระดาษและการทากาว 
6. นกัเรียนรับกระดาษ A4 และอปุกรณ์ในการสร้างบ้านจ าลอง 
ขัน้เรียนรู้สงัคมและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น (Learning social & Understand other 

emotions) 
7. ครูให้เด็กแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 - 7 คน  ใช้อปุกรณ์ในการสร้างบ้านจ าลองร่วมกนั โดยใน

ระหว่างการท างานมีครูคอยดแูลอย่างใกล้ชิด (ฝึกการควบคมุตนเองในการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น โดยยอมรับแนวคิดและความคิดเห็นของผู้อื่น) 

ขัน้สรุปประเมินผล (Summary and Evaluation) 
8. เด็กแสดงผลงานจากการท ากิจกรรม 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพบ้านแบบต่างๆ 
2. นิทานเร่ือง “ลกูหมสูามตวั” 
3. กระดาษ A4 กรรไกร กาว กระดาษสี ใบไม้ ฟาง เปลือกไม้\ 
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การวัดและประเมินผล 
1. วิธีการประเมิน ได้แก่ 

การสงัเกตพฤติกรรม ในประเด็นต่อไปนี ้
1.1 การฟังในขณะท่ีผู้อื่นก าลงัพดู   (การยบัยัง้ชัง่ใจ) 
1.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้อื่น  (การเปล่ียนความคิด) 
1.3 การท างานร่วมกบัผู้อื่น  (การควบคมุอารมณ์) 

2. เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร (EF) 

3. เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 
3.1 การฟังในขณะท่ีผู้อื่นก าลงัพดู (การยบัยัง้ชัง่ใจ) 

ระดบัคะแนน 3 เด็กฟังโดยสบตาในขณะท่ีผู้อื่นก าลงัพดูจนจบ 
ระดบัคะแนน 2 เด็กฟังในขณะท่ีผู้อื่นก าลงัพูดโดยหนัไปรอบๆ 
ระดบัคะแนน 1 เด็กฟังและพดูแทรกบ้างในขณะท่ีผู้อื่นก าลงัพดู  

3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้อื่น  (การเปล่ียนความคิด) 
ระดบัคะแนน 3 เด็กถาม / ตอบเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีพดูคยุในเร่ืองเดียวกนั 
ระดบัคะแนน 2 เด็กถาม / ตอบเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีพดูคยุโดยแทรกเร่ืองอื่นบ้าง 
ระดบัคะแนน 1 เด็กถาม / ตอบเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีพดูคยุ โดยการกระตุ้นหรือชีแ้นะจากครู  

3.3 การท างานร่วมกบัผู้อื่น  (การควบคมุอารมณ์) 
ระดบัคะแนน 3 เด็กท างานร่วมกบัผู้อื่นโดยไม่ส่งเสียงดงั 
ระดบัคะแนน 2 เด็กท างานร่วมกบัผู้อื่นโดยมีการพดูคยุบ้างบางครัง้ 
ระดบัคะแนน 1 เด็กท างานร่วมกบัผู้อื่นโดยพดูคุยเสียงดงั โดยครูคอยชีแ้นะ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
  ช่วงคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง  ดี 
  ช่วงคะแนน 1.68 – 2.33 หมายถึง  พอใช้ 

ช่วงคะแนน 1.00 – 1.67 หมายถึง  ควรเสริม 
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บันทึกหลงัการจัดประสบการณ์ 
ผลการจัดประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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การประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 การประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
 
ผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบรูณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน     
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดกับเด็กปฐมวัยผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การท่ีเด็กปฐมวยัจดัการตนเองโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน จดัระบบ 
ตัดสินใจ มีสมาธิ ควบคุมพฤติกรรม แก้ปัญหา และประเมินการตัดสินใจของตนเอง คือ 
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  

1. การยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory control) หมายถึง การรู้จักหยุดความต้องการหรือ
หยดุยัง้พฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู้จกัคิดก่อนท า หรือรู้จักอดทนรอคอย ไม่ประพฤติตน
ไปตามความอยากหรือส่ิงยั่วยุ เช่น เล่นหรือท างานโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น เข้าแถวตามล าดับ
คิวโดยไม่แทรกแถว ฯลฯ 

2. การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง การปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าหรือ
ยืดหยุ่นเมื่อจ าเป็น รู้จักเปล่ียนมุมมอง คิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้ 
เช่น ปรับเปล่ียนการเล่นเมื่อเห็นว่าอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายกับตนเองและผู้ อื่น  ยอมรับ          
การเปล่ียนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึน้กับตนเอง เช่น 
การแต่งกาย ฯลฯ 

3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึงความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จัดการกับความเครียด หงุดหงิด และ
แสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อื่น เช่น  เมื่อมีเหตุขัดแย้งกับเพื่อนสามารถประนีประนอมได้ อารมณ์
มั่นคง เช่น ถูกล้อเลียน เกิดความผิดหวังหรือเสียใจ  รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้ อื่น เช่น 
เพื่อนเดินชน นมหรือน า้หกเลอะท่ีนัง่ ฯลฯ 

 
การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์เชงิบูรณาการฯ ไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัไปใช้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ผู้ใช้รูปแบบจะต้องปฏิบติัดงันี ้
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1. ศึกษาและท าความเข้าใจกบัรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัให้ชดัเจน 

2. ต้องใช้ให้สอดคล้องกบัพฒันาการ ความสามารถและความสนใจของเด็ก 
3. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้คิดริเร่ิม วางแผน ปฏิบัติ และแลกเปล่ียนการ

เรียนรู้ มีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กอื่น บุคคลอื่น ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 
4. จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม 
5. จัดเตรียมส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม ควรเป็นส่ือท่ีเป็นของ

จริงเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากท่ีสดุ 
6. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงออกในการท ากิจกรรมแต่ละครัง้ และให้

เด็กท างานเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้มากท่ีสดุ 
7. ยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสมเพราะห้องเรียนท่ีมีจ านวนเด็กมากอาจจะต้องใช้

เวลานานมากกว่าห้องเรียนท่ีมีจ านวนเด็กน้อย 
8. ต้องเปล่ียนบทบาทมาเป็นผู้สนับสนนุ กระตุ้นให้เด็กคิด ตดัสินใจด้วยตนเอง พร้อมทัง้

ยอมให้เด็กซกัถามและบอกเหตผุลของการกระท าของตนเอง 
9. การส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี มีพ่อแม่ ผู้ ปกครองท่ีมีส่วนร่วมสนบัสนุนการพัฒนาและ

การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารหรือ EF ของเด็กท่ีบ้านอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
10. บ้านและโรงเรียนเป็น ส่วนประกอบ ท่ีส าคัญ ในการร่วมมือพัฒนาเด็กให้มี

ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร หากมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังจะช่วยให้การส่ือสารทั ง้ท่ี
บ้านและโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
 

+++++++++++++++++++ 
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แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
ค าชีแ้จง ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามแต่ละรายการท่ีเกี่ยวข้องกบัรูปแบบการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก

ปฐมวยั แล้วท าเคร่ืองหมาย  ✓  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นเพียงช่องเดียวเท่านัน้ โดยพิจารณา

ความหมาย ดงันี ้

5  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่ารายการประเมินอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ 
4  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่ารายการประเมินอยู่ในระดบั มาก 
3  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่ารายการประเมินอยู่ในระดบั ปานกลาง 
2  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่ารายการประเมินอยู่ในระดบั น้อย 

 1  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่ารายการประเมินอยู่ในระดบั น้อยท่ีสดุ 
 
ตัวอย่าง 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา  ✓    

 
ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูในความกรุณาของท่าน 

 
วรรธนา   นนัตาเขียน 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา      

2.  ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบ ริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

     

3.  หลกัการของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

     

4.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

     

5. กลุ่มเป้าหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

     

6.  เนือ้หาของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

     

7.  การจดักระบวนการเรียนรู้ 
     7.1  ขัน้เตรียมสภาพแวดล้อม (Environment) 

     

       7.2  ขั ้น ท่ี  2 ขั ้น ส ร้า งป ระ สบ ก า รณ์  (Active 
learning) 

     

       7.3  ขัน้ท่ี 3 ขัน้เรียนรู้สังคมและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น  
(Learning social & Understand other emotions) 

     

      7.4  ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปและประเมินผล (Summary and 
Evaluation) 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
8.  ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

     

9.  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

     

10. การประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

     

11. การน ารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

คิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย ไปใช้ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ 

     

12. ตวัอย่างแผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

     12.1 หน่วยการเรียนรู้ 

     

     12.2 จดุประสงค์      

     12.3 เนือ้หา      

     12.4 กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้      

     12.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
     12.6 การวดัและประเมินผล      

13.  รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการแสดงถึงการส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัเป็น
ส าคญั 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................................) 

ผู้ เชี่ยวชาญ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย (Executive Functions) 

 

ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมความสามารถในการคิดเชิง
บริหาร 

คะ
แน

น
เฉ
ลี่ย

 

1.
 
กา

รฟั
งใ
นข

ณ
ะท

ี่ผู้อ
ื่น

ก า
ลัง

พูด
  

  (
กา

รย
ับยั

ง้ชั่
งใ
จ)

 

2.
 
กา

รแ
ลก

เป
ลี่ย

นค
วา
ม

คิด
เห
็นก

ับผ
ู้อื่น

   
  (
กา

รเ
ปล

ี่ยน
คว

าม
คิด

) 

3.
 
กา

รท
 าง
าน

ร่ว
มก

ับผ
ู้อื่น

   
 (ก

าร
คว

บค
ุมอ

าร
มณ์

)  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
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19      
แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย (Executive Functions) 

 

ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมความสามารถในการคิดเชิง
บริหาร 

คะ
แน

น
เฉ
ลี่ย

 

1. 
กา

รฟั
งใ
นข

ณ
ะท

ี่ผู้อ
ื่น 

 
ก า

ลัง
พูด

  
(ก
าร
ยับ

ยัง้
ชั่ง

ใจ
) 

2. 
กา

รแ
ลก

เป
ลี่ย

นค
วา
ม

คิด
เห
็นก

ับผ
ู้อื่น

   
(ก
าร
เป
ลี่ย

นค
วา
มค

ิด)
 

3. 
กา

รท
 าง
าน

ร่ว
มก

ับผ
ู้อื่น

   
(ก
าร
คว

บค
ุมอ

าร
มณ์

) 

 

20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
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แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
ความน า 

 การศึกษาวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ  
1.  เพื่อศึกษาคณุลกัษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
4.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 
 ดงันัน้ จึงขอความกรุณากรอกข้อมลูทกุส่วนอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริงเพื่อ

ประโยชน์ต่อการวิจยั และขอรับรองว่าข้อมูลทัง้หมดจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อการวิจัยครัง้
นีเ้ท่านัน้ 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมลูทั่วไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

__________________________________ 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ค าตอบของท่านทกุข้อมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจยัในครัง้นี  ้จึงขอความกรุณา
ให้ตอบค าถามตามความเป็นจริง เกี่ยวกับความคิดเห็น และความเข้าใจของท่าน ค าตอบทกุข้อไม่
มีผลกระทบต่อผู้ใด และจะไม่น าไปเปิดเผยในท่ีใด จะน าไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านัน้ 
 
แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

ในการตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบข้อค าถามทกุข้อ ในการแปลผล
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะแปลผลโดยภาพรวมทั่วไป อีกทัง้ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น
ความลบั ดงันัน้ การตอบแบบสอบถามนีจ้ะไม่มีผลเสียหายต่อตวัท่านแต่ประการใด 
 

ผู้วิจยัหวงัว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
 

ขอแสดงความนบัถือ 
นางวรรธนา   นนัตาเขียน 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวชิาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มต่ีอ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชงิบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชงิ
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
ค าชีแ้จง โปรดเติมข้อความและท าเคร่ืองหมาย ✓   ใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ    20 – 30  ปี    31 – 40  ปี 

 41 – 50  ปี    51 – 60  ปี 
3. วุฒิการศึกษา 

  มธัยมศึกษาปีท่ี 6   
  ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท  
  ปริญญาเอก  
  อื่นๆ (ระบ.ุ...................................) 

4. ประสบการณ์ในการอยู่กับเด็กปฐมวัย 
    1 – 3  ปี    4 – 6  ปี 
    7 – 9  ปี    10  ปี ขึน้ไป 
 
ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้     
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
ค าชีแ้จง       โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสดุโดยเลือก
เพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อ ค าตอบแต่ละข้อมคีวามหมายดงันี ้

5 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกบัข้อความนัน้ในระดบั มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกบัข้อความนัน้ในระดบั มาก 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกบัข้อความนัน้ในระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกบัข้อความนัน้ในระดบั น้อย 

 1 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกบัข้อความนัน้ในระดบั น้อยท่ีสดุ 
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพือ่

ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารมีความ
เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั 

     

2 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพือ่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารมีความ
น่าสนใจส าหรับการน าไปใช้กบัเด็กปฐมวยั 

     

3 กิจกรรมในรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการมีความน่าสนใจสามารถน าไปพฒันา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

     

4 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเป็น
การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
อย่างต่อเน่ือง 

     

5 ลกัษณะพฤติกรรมของนกัเรียนเมื่อได้เรียนรู้ตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ฯ มีความยบัยัง้ชัง่ใจ เปลี่ยนความคิดและควบคุม
อารมณ์ได้ 

     

6 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารมี
ความน่าสนใจและทนัสมยั 

     

7 บรรยากาศของการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ เป็นไปอย่าง
สนกุสนานและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ 
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(ต่อ) 
ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
8 เนือ้หาของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

เชิงบูรณาการมีความน่าสนใจ ทนัสมยั เหมาะ
ส าหรับการน าไปพฒันาความสามารถในการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวยั 

     

9 ความรู้ท่ีนกัเรียนได้รับเมื่อจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ช่วยให้นกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จริง 

     

10 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารมี
ประโยชน์ทัง้ต่อตวัครู ผู้ปกครองและนกัเรียน 

     

11 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารถือว่า
เป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างบ้านกบัโรงเรียนใน
การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

     

12 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารมี
กิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ 

     

13 รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เป็นการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยัอย่างได้ผล 

     

14 การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เชิงบูรณาการเป็นการ
ผ่านการจดัประสบการณ์ตรงโดยอาศยัความร่วมมือ
ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
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15 หลงัจากได้รับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารแล้วนกัเรียนมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึน้ 

     

ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

16 หลงัจากได้รับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารแล้วนกัเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ดียิ่งขึน้ 

     

 
 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบวดัความพงึพอใจ 
Reliability 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     34.0                    N of Items = 16 

 

Alpha =    .9012  

 

 

แบบประเมนิความสามารถในการคดิเชงิบรหิาร 
Reliability 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     34.0                    N of Items = 21 

 

Alpha =    .9217  
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ภาคผนวก ง 

การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั 
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รายงานสรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

1. ท่านคิดว่าคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยมี
ลกัษณะอย่างไร 

จากการสนทนากลุ่มผู้ ร่วมสนทนาทัง้หมดให้ความเห็นตรงกันว่าคุณลักษณะ
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารควรมีความเชื่อมโยงของพฤติกรรมเด็กท่ีสะท้อนถึงการยับยัง้ชั่ง
ใจ การเปล่ียนความคิดและการควบคุมอารมณ์ โดยเด็กจะสามารถรอคอยได้ มีความอดทน 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น เมื่อมีการท าน า้หกแล้วลูกสามารถน าผ้ามาเช็ดเองเพราะ
เชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมท่ีเคยเห็นคุณแม่ท ามาก่อน การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง                 
การยืดหยุ่นทางความคิดเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลท่ีดีกว่า เช่น เมื่อลูกแต่งกายด้วยชุดกระโปรงไปเท่ียว
สวนสัตว์แล้วคุณแม่เสนอว่าหากใส่กางเกงจะมีความคล่องตัวในการเดินทางและยุงไม่กัด เมื่อ
ลูกคิดตามเหตุผลของคุณแม่แล้วลูกเห็นด้วยกับเหตุผลของคุณแม่จึงยอมเปล่ียนชุดใหม่ เป็นต้น 
ตลอดจนการรับฟังและหยุดพฤติกรรมของตนเองในขณะท่ีอารมณ์ไม่ปกติ เช่น ถ้าลูกเล่นซนจน
เกิดอาการบาดเจ็บแล้วแม่ปลอบใจจะหยดุร้องไห้ทนัทีโดยไม่แสดงอาการต่อต้านหรือร้องไห้โดยไม่
ยอมรับการปลอบใจ 

2. ท่านคิดว่าความสามารถในการคิดเชิงบริหารส่งผลต่อเด็กปฐมวยัอย่างไรบ้าง 
ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มทัง้หมดให้ความเห็นว่าถ้าหากเด็กปฐมวัยมีความสามารถใน      

การคิดเชิงบริหารจะส่งผลให้เด็กสามารถจัดการตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ลดความเอาแต่ใจตวัเอง รับฟังเหตผุลมากขึน้ มีสขุภาพร่างกาย
ดี อารมณ์ดี สนุกกับการท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่ติดโทรศัพท์หรือหากมีการใช้โทรศัพท์คุณแม่จะ
สามารถควบคุมเนือ้หาการเข้าไปใช้งานรวมไปถึงการก าหนดเวลาว่าไม่ควรเกิน 5 - 10 นาที 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจจะท าให้เกิดความขดัแย้ง เช่น หากเพื่อนแกล้งจะไม่ตอบโต้แต่จะบอก
ผู้ใหญ่หรือเดินหนีแทน และท่ีส าคัญคือผู้ปกครองไม่ควรสอนให้ลูกตอบโต้ทันทีหรือแบบตาต่อตา 
ฟันต่อฟัน “ตีมา ตีกลับไม่โกง” เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองโดยไม่ก้าวร้าว รุนแรง       
หากร้องไห้ผู้ปกครองควรปล่อยให้ร้องไห้ไปก่อน จากนัน้จึงปลอบใจและลกูจะสามารถน่ิงเงียบได้ 

 
 



  309 

3. ท่านคิดว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง 

ผู้ ร่วมสนทนา 3 ท่านมีความคิดเห็นว่าควรจะมีองค์ประกอบในเร่ืองความจ าเข้ามา
ด้วยเน่ืองจากว่าก่อนท่ีจะน าไปสู่กระบวนการอื่นๆ เด็กควรจะมีความจ าจากประสบการณ์เดิมเพื่อ
จะสามารถปฏิบัติและเรียนรู้ในส่ิงใหม่ ต่อไป และผู้ ร่วมสนทนา 5 ท่านมีความเ ห็นว่าใน                 
การสังเคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิงบริหารนัน้ควรจะมีความสัมพันธ์กัน หรืออาจจะมี
ขัน้ตอนของการพัฒนาการคิดเชิงบริหารหรือไม่ เช่น การยับยัง้ชั่งใจน าไปสู่การเปล่ียนความคิด
และการควบคมุอารมณ์อย่างไร หากมีความต่อเน่ืองและสงัเคราะห์เอกสารชัดเจนแล้วจะพบความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบในการคิดเชิงบริหาร โดยผู้วิจยัอาจจะสามารถท าเป็นรูปแบบ Mapping 
หรือ Flow chart เพื่อให้ทุกคนท่ีอ่านงานวิจัยจะสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงของแต่ละ
องค์ประกอบ 

อย่างไรก็ตามผู้ ร่วมสนทนาทกุคนมีความเห็นตรงกนัว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริหารนัน้มีครอบครัวเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนา
เป็นไปได้และส าเร็จ 

4. ท่านคิดว่ากระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 
ควรเป็นอย่างไร 

ผู้ ร่วมสนทนา 2 ท่านเห็นว่าควรจะมีการบูรณาการในเร่ืองสถานการณ์โรค Covid-19 
ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ครู ผู้ปกครอง 
พยาบาล หมอ เจ้าหน้าท่ีเทศบาล และผู้ ร่วมสนทนา 6 ท่านมีความเห็นว่าในกระบวนการพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการนัน้ผู้วิจัยควรจะมีการสังเคราะห์ขัน้ตอนการ
ได้มาของรูปแบบฯ รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมของเด็กทัง้จากท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน ในส่วนของ
โรงเรียนมีตารางเวลากิจกรรมที่ชดัเจนในแต่ละวนั ส่วนท่ีบ้านควรจะมีการสร้างเงื่อนไขก่อนหรือไม่ 
หรืออาจจะมีการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ได้กระบวนการท่ีชดัเจนอีกครัง้ 

5. ท่านคิดว่าองค์ประกอบของรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีอะไรบ้าง 

ผู้ ร่วมสนทนาทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าองค์ประกอบของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ควรมีความชดัเจนในการสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีได้มา
แล้วเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมการลงมือปฏิบัติและมีความสัมพันธ์การกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารอย่างไร เช่น ขัน้ท่ี 1 ขัน้ประสบการณ์ จะเกิดอะไรบ้างในขัน้นี ้



  310 

ผู้วิจัยควรอธิบายให้เห็นภาพท่ีจะสามารถลงสู่กิจกรรม กระบวนการต้องบูรณาการการคิด การ
ยบัยัง้ชัง่ใจให้ควบคู่กนัไป การรู้จกัการรอคอยคือพฤติกรรมทางสงัคมท่ีเด็กจะได้เรียนรู้อะไรบ้างใน
การลงมือปฏิบัติ หรือกิจกรรมการเล่น เล่นอย่างไรเพื่อให้เกิด EF แสดงว่าในกิจกรรมการเล่นนัน้
จะต้องมีหลกัการ จดุประสงค์ และมีเป้าหมายของการเล่น 

6. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มี
ความจ าเป็นอย่างไร และมีลกัษณะอย่างไร 

ผู้ ร่วมสนทนาทุกท่านมีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้มีความส าคัญและจ าเป็นมากโดยฉพาะสถานการณ์การระบาดของโรค 
Covid-19 ซึ่งผู้ปกครองมีความจ าเป็นต้องเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์ฯ ทัง้คนท่ีมี
ความพร้อมและไม่มีความพร้อม ดงันัน้ผู้วิจยัต้องวิเคราะห์หรือส ารวจภูมิหลงัของแต่ละครอบครัว
เพื่อจะสามารถต่อยอดการจดัประสบการณ์ฯ เช่น ท่ีโรงเรียน 70% บ้าน 30% ซึ่งจะเป็นการบูรณาการท่ี
ชดัเจนขึน้ อาจจะส ารวจความต้องการของผู้ปกครองในเร่ืองท่ีต้องการเน้นหรือไม่ เช่น ความรุนแรง 
การแกล้งกัน การอยากได้ส่ิงของเหมือนเพื่อน การปรับตัวในห้องเรียนใหม่ ครูใหม่เมื่อเปิดปี
การศึกษาใหม่ ควรมีคู่มือผู้ปกครองท่ีสะท้อนถึงบทบาทผู้ ปกครองในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
และควรจะมีแบบประเมินก่อน – หลงั ส าหรับผู้ปกครองหรือไม่ 

อย่างไรก็ตามผู้วิจยัควรพิจารณาว่ามีอะไรท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านกับโรงเรียนเป็น
ต้นในสังคมปัจจุบันท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่ท างานแล้วเด็กอยู่กับคนเลีย้งดู เช่น พี่เลีย้ง ปู่  ย่ า ตา 
ยาย ส่ิงเหล่านีค้วรค านึงถึงการลดช่องว่างของการจดัประสบการณ์ฯ อาจจะมีการจดัอบรมเพื่อให้
ความรู้ผู้ปกครองก่อน  

7. ท่านคิดว่าการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ควรมีขัน้ตอน
อย่างไร 

ผู้ ร่วมสนทนา 1 ท่าน เห็นว่าควรจะมีการสร้างสถานการณ์จ าลองทั ง้ท่ีบ้านและท่ี
โรงเรียนก่อนจะมีการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ เพื่อจะได้แน่ใจว่า 
EF แต่ละด้าน เกิดท่ีบ้านหรือโรงเรียนมากกว่า เช่น การเข้าแถวตามล าดับคิว ถ้าอยู่โรงเรียนเด็ก
อาจจะเข้าแถวเพราะเกรงใจครูและเพื่อนคนอื่นก็เข้าแถวเหมือนกันแต่เมื่ออยู่บ้านอาจจะไม่ยอม
เข้าแถวเพราะมีคนจ านวนไม่มากจึงไม่มีความจ าเป็นต้องต่อแถวแต่เมื่อผู้ ปกครองพาไปใน
สถานการณ์ท่ีจ าเป็นต้องเข้าแถว เช่น การซือ้ของในห้องสรรพสินค้า ร้านค้า ต่างๆ แล้วมีผู้ปกครอง
ชีแ้นะพร้อมทัง้ท าให้ด ูเด็กจะสามารถปฏิบติัได้ 



  311 

อย่างไรก็ตามผู้ ร่วมสนทนา 7 ท่าน เห็นว่าผู้ วิจัยควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ ศึกษา
พฤติกรรมของเด็ก 4 -5 ปี ว่ามีพฤติกรรมใดบ้างท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวันบ้าง เช่น การรอคอย 
การเลือกซือ้สินค้า การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ก่อนจะมีการออกแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ให้มีความครอบคลุมในแต่ละขัน้ตอนท่ีจะท าการออกแบบพร้อมทัง้
สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด หลักการ จุดประสงค์ กระบวนการและ
การประเมินผล 

8. ท่านคิดว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรประกอบไปด้วยกิจกรรมใดบ้าง 

ผู้ ร่วมสนทนาทุกท่าน มีความเห็นตรงกันว่าควรมีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กับผู้ ปกครองเพื่อให้สามารถน าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการไปใช้กับเด็กได้       
อย่างเหมาะสม อาจจะบรรจุข้อสังเกต การน าไปใช้และการแก้ปัญหาไว้ในคู่มือผู้ปกครองด้วย    
การออกแบบกิจกรรมควรสะท้อนไปถึงพฤติกรรมของเด็ก เช่น ในเด็กวัยนีจ้ะมีการสังเกตค าพูด
ของผู้ใหญ่เกี่ยวกบัตนเอง มีการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นรอบข้าง และถ้าเด็กแสดงพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมควรมีกิจกรรมใดมาปรับอารมณ์เพื่อให้เปล่ียนพฤติกรรมในขณะนัน้ ถ้าเด็กร้องไห้
เรียกร้องส่ิงของบางอย่างจะมีกิจกรรมใดท่ีท าให้เด็กเปลี่ยนจากการร้องไห้เป็นพดูขอร้องแทน  

โดยรวมแล้วจากกิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก 
กิจกรรมพฒันาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสยั กิจกรรม
พฒันาการคิด กิจกรรมพัฒนาภาษา และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการฟังนิทาน  การทดลองวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร การทัศนศึกษาทัง้ใน
และนอกสถานท่ี นัน้ควรเพิ่มเติมกิจกรรมในเร่ืองงานบ้านเข้ามาด้วยเพื่อให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนไปพร้อมกนั 

9. ท่านคิดว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ควรมีหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และการประเมินผลอย่างไร 

ผู้ ร่วมสนทนาทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการ ควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ประกอบไปด้วยหลกัการ วตัถปุระสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และการประเมินผล
ท่ีต้องค านึงถึงเด็กเป็นส าคญัแต่การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กจะบรรลผุลตามเป้าหมายได้นัน้ส่ิง
ส าคัญคือบทบาทของครูและผู้ ท่ีใกล้ชิดเด็ก เน่ืองจากการจัดสภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กล้วนแต่เป็นหน้าท่ีของครูและผู้ ท่ีใกล้ชิดเด็กใน     
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การวางแผนเพื่อให้เด็กมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน อันจะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทัง้ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา   

10. ท่านคิดว่าในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีการวดัและประเมินอย่างไร 

ผู้ ร่วมสนทนา 3 ท่าน เสนอให้ออกแบบเคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีเป็นไปใน
ลักษณะเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเด็กในระหว่างการท าวิจัยและในการใช้ค าควรมีความชัดเจน 
อาจจะท าเป็นแบบสังเกตแล้วให้ผู้ปกครองช่วยประเมินแล้วแบ่งเป็นสีขาว แดง ตามพฤติกรรมท่ี
ปรากฏ นอกจากนีอ้าจจะสร้างแบบทดสอบรายบุคคลโดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบแต่ไม่ต้องเฉลย
ให้เด็กว่าการเลือกข้อไหนถูก เช่น หากเด็กท าน า้หกจะแก้ไขอย่างไร โดยมีตวัเลือกคือน าผ้ามาเช็ด 
บอกผู้ใหญ่ ร้องไห้ เป็นต้น 

ผู้ ร่วมสนทนา 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่าการออกแบบเคร่ืองมือวดัและประเมินควรใช้
ค าท่ีบ่งชีพ้ฤติกรรมและต้องเป็นพฤติกรรมกว้างๆ ท่ีสามารถวดัได้ทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน ตลอดจน
สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรม แบบสังเกต จดบันทึก และ
ประเมินจากผลงานนกัเรียนตามสภาพจริง 

11. ท่านคิดว่าการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิง
บริหารควรมีลกัษณะอย่างไรบ้าง 

ผู้ ร่วมสนทนาทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่าการบูรณาการความร่วมมือใน         
การส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารนอกจากจะให้มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมแล้วควร
จะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากนีค้วรเพิ่มเติมใน
เร่ืองผู้ปกครองเครือข่ายให้สามารถสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ และหากใน
ระหว่างการท าวิจยั ผู้ ร่วมวิจยัไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถถอนตวัได้ทกุเวลา  

อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้วิจัยควรได้มีการพูดคุยกับ
ผู้ปกครองเพื่อให้สามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องการจัดให้เด็ก ควรมี
การบูรณาการกิจกรรมนิทาน เพลง วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นส าคญั 

12. ท่านคิดว่าผลท่ีได้จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ควรเป็นอย่างไร 
ผู้ ร่วมสนทนา 3 ท่านมีความเห็นว่าหากเด็กได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      

เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารแล้วเด็กจะมีพฤติกรรมท่ีดีขึน้ในเร่ือง     
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การมีเหตผุล ไม่ก้าวร้าว รอคอยได้ สามารถพูดส่ิงท่ีต้องกบัโดยไม่ร้องไห้ในการร้องขอ และมีสมาธิ
ในการท างานมากยิ่งขึน้ 

อย่างไรก็ตามผู้ ร่วมสนทนาทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่าการเลือกกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้แล้ว เด็กจะได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ยังได้รับการส่งเสริมควบคู่กันไประหว่าง
บ้านกับโรงเรียน  หากเป็นไปได้ควรจัดกิจกรรมท่ีสามารถจบในแต่ละสัปดาห์โดยไม่ควรมีเร่ือง
ต่อเน่ืองกันในสัปดาห์ถัดไป ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกในการดูแลส าหรับครูและผู้ปกครองในการ
อ านวยความสะดวกส าหรับเด็ก 

13. ท่านคิดว่าปัจจยัส าเร็จ และอปุสรรคในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ฯ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

ผู้ ร่วมสนทนาทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่าปัจจัยส าเร็จในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ขึน้อยู่กบัครู เด็ก ผู้ปกครอง ตวักิจกรรมท่ีน ามาใช้ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัใน
การส่งเสริมให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์จ าลองท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

อย่างไรก็ตามผู้ ร่วมสนทนาต่างกังวลถึงอุปสรรคในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการฯ ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัจจัยภายนอกอย่างสถานการณ์ของการระบาดของ
โรค Covid-19 ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ เพราะ
โรงเรียนอาจจะมีการปิดอีกครัง้ ผู้ปกครองกงัวลในเร่ืองภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายท่ีบีบรัดมากขึน้ 

14. ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการพฒันารูปแบบจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ผู้ ร่วมสนทนาทกุท่านมีความเห็นว่าส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือความพร้อมของผู้ปกครองแต่
ละครอบครัวอาจจะไม่เท่ากัน ผู้วิจัยควรสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อให้สามารถลดช่องว่าง
ของความแตกต่างในแต่ละครอบครัว ความเข้าใจในพฒันาการของเด็กส าหรับผู้ปกครองแต่ละคน 
ความคงเส้นคงวาของผู้ ท่ีเป็นตัวแทนครอบครัวในการร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน เช่น พ่อมารับ
ฟังการปฐมนิเทศแต่ผู้ ท่ีดูแลเด็กในการท ากิจกรรมคือแม่ ดังนัน้ส่ิงส าคัญควรระมัดระวังปัจจัย
แทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึน้ เช่น จะมีการระบาดของโรค Covid-19 อีกรอบหรือไม่ แน่ใจได้อย่างไร
ว่าผู้ปกครองทกุคนจะท ากิจกรรมครบทกุครัง้และรายงานตามความเป็นจริง บางกิจกรรมอาจมีผล
กบัโรคประจ าตวัของเด็กหรือไม่ การพาเด็กไปในท่ีสาธารณะจะมีมาตรการอย่างไรต่อไป  
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15. ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อการคิดเชิงบริหารหรือไม่ อย่างไร 
ผู้ ร่วมสนทนาทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าการคิดเชิงบริหารจะส่งผลดีต่อเด็ก

ปฐมวยัในด้านอารมณ์ - จิตใจ มี EQ ดีขึน้นัน้ส่วนหน่ึงมาจากการอบรมเลีย้งดูและสภาพแวดล้อม
ของแต่ละครอบครัวด้วย ดังนัน้การส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบริหารครอบครัวจึงมีส่วน
ส าคัญในการขับเคล่ือน ทัง้ยังรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างท่ี ดีให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นค าพูด          
การกระท า ค าสอน การปลูกฝังกิริยามารยาทต่างๆ ซึ่งจดุเร่ิมต้นมาจากสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ การให้เวลา เช่น การวางตัวเมื่อมีแขกมาท่ีบ้าน การไม่พูดแทรกใน
ขณะท่ีคณุแม่ก าลังพดูคยุธุระ การไม่โวยวายเอาแต่ใจอยากให้ตอบสนองความต้องการของตนเอง
ในทนัทีโดยไม่ยอมรอคอย 

อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกล้วนมีผลกับการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงบริหาร ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ การเลีย้งดจูากผู้ ท่ีใกล้ชิดกับเด็ก เช่น 
หากมีการเลีย้งดแูบบตามใจจะส่งผลต่อการพฒันาการคิดเชิงบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  315 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชงิบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
Descriptives 

Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 

P1 5 5.0000 .00000 
P2 5 5.0000 .00000 
P3 5 5.0000 .00000 
P4 5 5.0000 .00000 
P5 5 5.0000 .00000 
P6 5 4.8000 .44721 

P7.1 5 5.0000 .00000 
P7.2 5 5.0000 .00000 
P7.3 5 5.0000 .00000 
P.7.4 5 5.0000 .00000 

P8 5 5.0000 .00000 
P9 5 5.0000 .00000 

P10 5 5.0000 .00000 
P11 5 5.0000 .00000 

P12.1 5 4.8000 .44721 
P12.2 5 4.6000 .54772 
P12.3 5 4.8000 .44721 
P12.4 5 4.8000 .44721 
P12.5 5 4.8000 .44721 
P12.6 5 4.8000 .44721 
P13 5 5.0000 .00000 

Valid N (listwise) 5   
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนให้กระชบัและสะท้อนหลกัการให้ชดัเจนมากขึน้ 
2. ปรับการใช้ค าให้สอดคล้องกัน / ตรวจสอบว่าเป็นรูปแบบเพื่อพัฒนารูปแบบฯ ใช่

หรือไม่ 
3. เนือ้หาของรูปแบบฯ ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนใด ผลการเรียนรู้มีรายละเอียดของการคิดเชิง

บริหารแต่สาระการเรียนรู้มีการจดักิจกรรมในแต่ละสปัดาห์แต่ไม่ลงเนือ้หา 
4. ควรเพิ่มรายละเอียดของการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ/จิตวิทยามากขึน้ ซึ่งจะ

ช่วยส่งเสริม EF ให้แก่เด็กได้มากขึน้ 
5. จุดประสงค์ยังไม่เข้าใจว่าการบอกลักษณะบ้าน บอกชื่อสมาชิกเป็นการยับยัง้ชั่งใจ

อย่างไร ควรอธิบายเพิ่ม 
6. รายละเอียดของการประเมินรูปแบบในส่วนของข้อ 1-12 ก็น่าจะคลอบคลุมแล้ว 

อาจจะตดัข้อ 13 ออก 
7.  ควรปรับแผนเพิ่มเติมเพราะแผนยงัไม่ชดัเจน เมื่ออ่านแผนแล้วยังไม่ชดัว่าจะส่งเสริม

ให้เด็กเกิดคุณลักษณะ EF ต่างๆ ได้อย่างไร  ในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองผ่านส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อให้การท าวิจัยได้ข้อมูลท่ีคล
อบคลมุ 

8. ในกระบวนการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและ
ผู้ปกครองผ่านส่ือสารสมัพันธ์บ้านและโรงเรียนเพื่อให้การท าวิจัยได้ข้อมูลครอบคลุม ควรส่ือสาร
กับผู้ปกครองด้วยวิธีการอื่นๆ ท่ีเป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารท่ีรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังด าเนินการทดลองใช้เคร่ืองมือในการวิจัย 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชงิบริหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

P1 34 4.5000 .50752 
P2 34 4.5294 .50664 
P3 34 4.6176 .49327 
P4 34 4.5294 .50664 
P5 34 4.2059 .64099 
P6 34 4.4118 .49955 
P7 34 4.6765 .53488 
P8 34 4.7353 .51102 
P9 34 4.5294 .56329 
P10 34 4.5882 .49955 
P11 34 4.5000 .56408 
P12 34 4.5294 .56329 
P13 34 4.4706 .56329 
P14 34 4.6471 .48507 
P15 34 4.5882 .55692 
P16 34 4.5588 .56091 
Valid 

N (listwise) 
34   
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ภาคผนวก จ 

เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการวจิยั 
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