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ชื่อเร่ือง การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่นิ่งโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัที่

มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่ง 2) เพื่อสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และ 3) เพื่อทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยที่มี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  โดยสังเคราะหง์านวิจัยและ
สมัภาษณเ์ชิงลึกผูเ้ชี่ยวชาญ เคร่ืองมือที่ใช ้คือ 1) แบบสรุปงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกับวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารและ 2) ประเด็น
สมัภาษณเ์ชิงลึก ระยะที่ 2 สรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยใชเ้คร่ืองมือ คือ แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัย
ที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และประเด็นสมัภาษณเ์ชิงลึก ระยะที่ 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุง
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ประกอบดว้ย ขัน้ตอนที่ 1 หาประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่งจ านวน 
2 คน เคร่ืองมือที่ใช ้คือ แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม และกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสั้นและ
ซนอยู่ไม่นิ่ง ระยะเวลา 4 สปัดาห ์และขัน้ตอนที่ 2 หาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่นิ่งจ านวน 3 คน ผู้ปกครองจ านวน 3 คน และครูประจ าชั้นจ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินพฤติกรรม 
SNAP-IV (Short form) แบบประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร MU.EF 102 แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม และ
กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่ง ระยะเวลา 11 สปัดาห ์วิเคราะหข์อ้มลู โดยการ
วิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา และสถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี  ้1) สภาพปัญหาหลัก คือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งขาดความรูท้ี่เกี่ ยวกับการคิดเชิงบริหาร และแนวทางส าคัญในการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่ง ควรใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการคิดเชิงบริหารแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
ควรเลือกกิจกรรมที่เด็กสนใจตามวยั และไดล้งมือปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 2) โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยที่มี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ประกอบดว้ย คู่มือการใชโ้ปรแกรม กิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหาร โดยใช้หลักการเสริมแรงและลดการช่วยเหลือผู้ปกครองจนกระทัง้สามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับพฤติกรรมที่
ตอ้งการฝึกไดเ้อง และกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหาร 3) เด็กที่เขา้ร่วมโปรแกรมฯมีการพฒันาการคิดเชิงบริหารดา้นการจ าเพื่อ
ใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจไดสู้งกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมฯ ซึ่งพบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพเนื่องจากเด็กมีคะแนน
ความกา้วหนา้สงูขึน้หลงัจากการฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร และค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) ในการเขา้ร่วมโปรแกรม มีค่า
เท่ากับ 0.5192 รอ้ยละ 51.92 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the related problems and the best methods 

to promote executive function in preschoolers with attention-deficit and hyperactive behavior; (2) to develop a program 
to promote executive function in preschoolers with attention-deficit and hyperactive behavior through parental 
involvement; and (3) to use and improve the program. This study had three phases. The first focused on problems 
experienced by young children and their caretakers, and the best method to promote executive function among 
preschoolers with attention-deficit and hyperactive behavior. The prior research was synthesized and in-depth 
interviews were performed by experts. The tools used in this phase were: (1) a research-summary form related to 
executive function; and (2) the topics of the in-depth interviews. In the second phase, a program was developed to 
promote executive function. The instruments were as follows: (1) an assessment form; and (2) the topics of the in-depth 
interviews. In the third phase, the program was used and improved. There were two steps; in the first, the efficiency of 
the program was found at four weeks. The target group was two preschoolers. The tools were an assessment form after 
the activity and a functional assessment of executive function. In the second step, the effectiveness of the program was 
determined at eleven weeks. The target group consisted of three preschoolers. The tools were SNAP-IV (short form); 
MU.EF 102, an assessment form after the activity; and a functional assessment of executive function. The data were 
analyzed using content analysis, descriptive statistics, including frequency, percentage, and mean. The results 
revealed: (1) the major problem was that parents, teachers and therapists lacked knowledge of executive function. They 
should provide knowledge about choosing appropriate activities, given their age and interests, and emphasized that 
training is effective after consistent practice; (2) the program consisted of a manual, activities, and a functional 
assessment; (3) executive function (working memory and inhibitory control) was higher than before participation and 
higher progressive scores after training. The Effectiveness Index (E.I.) of those participating in this program was 0.5192 
or 51.92%. 
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นทรวิโรฒทุกท่านท่ีไดถ้่ายทอดวิชาความรูอ้ันมีค่ายิ่งต่อการวิจัย รวมทัง้ขอกกราบขอบพระคุณครู
และอาจารยท์กุท่านของผูว้ิจัยท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ใหค้วามรกั และความ
ปรารถนาดีแก่ผูว้ิจยัเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุิทกุท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือเป็น
อย่างดี และขอกราบขอบพระคณุผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านท่ีใหข้อ้มูลอันเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งสาหรบัการ
วิจยัในครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระครูประจ าชั้นทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
อย่างดี รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง 

ขอขอบคณุเด็กท่ีน่ารกัทกุคนท่ีใหค้วามรว่มมือในการประเมินการคิดเชิงบริหารและการเขา้
รว่มกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร จนไดข้อ้คน้พบต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเสริมสรา้งทกัษะการคิดเชิง
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คณะศึกษาศาสตร  ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนและให้ประสบการณ์ในการ
ท างานวิจยัแก่ผูว้ิจยั 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องใช้ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ

นวตักรรม  และทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูผ่้านการลงมือปฏิบติั 
(วิจารณ ์ พานิช, 2556) โดยเฉพาะทกัษะชีวิตและการท างานตอ้งมีการวางเป้าหมาย และหาวิธีท่ี
จะท าใหบ้รรลเุป้าหมายนัน้ ซึ่งการจะประสบความส าเร็จในทกัษะชีวิตและการท างานตอ้งมีทักษะ
การคิดและกระบวนการวางแผนจัดการตนเองท่ีดี  นั้นคือการคิดเชิงบริหาร (Executive 
Functions: EF) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในทักษะการคิดของสมองส่วนหนา้สุด (Prefrontal Cortex: PFC) 
โดยเป็นการท าหนา้ท่ีของสมองท่ีช่วยใหเ้ราบริหารจดัการงานจนส าเร็จตามเป้าหมาย (นวลจนัทร ์ 
จุฑาภัคดีกุล, 2558) จึงเป็นทักษะท่ีควรไดร้บัการส่งเสริมในเด็กไทยอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 21 ใน
ขณะเดียวกนัพบปัญหาเด็กไทยกว่ารอ้ยละ 30 มีพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารล่าชา้จึงนับเป็น
ปัญหาส าคญัของประเทศท่ีไม่ควรมองขา้ม เน่ืองจากการคิดเชิงบริหารเป็นตวัท านายคณุภาพของ
เยาวชนไทยในอีก 10-15 ปีขา้งหนา้ในดา้นผลการเรียนรูร้ะดับประเทศ อาชีพการงานและรายได้
ของประชากรท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว  (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล,  
นุชนาฏ รักษี, ปนัดดา ธนเศรษฐกร, & อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล, 2560) ซึ่งองค์ประกอบของ      
การคิดเชิงบริหารพัฒนาขึน้ในเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 0 – 6 ปี พบว่าเมื่อเด็กอายุ 1 ปี จะมี
องคป์ระกอบดา้น  การจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) เมื่ออายุ 3 - 3.5  ปี จะมีองคป์ระกอบ
ดา้นการควบคมุ ความยบัยัง้ชั่งใจ (Inhibitory Control) เมื่ออาย ุ4 - 4.5  ปี จะมีองคป์ระกอบดา้น
การยืดหยุ่นความคิด (Cognitive Flexibility) และเมื่ออายุ 4.5 - 6 ปี จะมีองค์ประกอบด้านการ
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ร่วมกับการวางแผนจัดการ (Plan/Organize) (นวลจันทร ์ 
จุฑาภัคดีกุล , 2560) ซึ่ งพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีมีการคิดเชิงบริหารท่ีสมบูรณ์ทั้ง  5 
องคป์ระกอบนีจ้ะเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาองคป์ระกอบด้านอื่นท่ีซับซอ้มมากขึน้ต่อไปเมื่อเด็ก    
มีอายุเพิ่มขึน้ แต่หากมีองค์ประกอบท่ีพัฒนาไม่สมบูรณ์หรือมีความบกพร่องก็จะท าให้เด็กท่ี    
เติบโตขึ ้นมีความเส่ียงต่อ ความล้มเหลวในการเรียน มีประสิทธิภาพในการท างานแย่ล ง                  
มีความยากล าบากในการประคับประคองชีวิตคู่ และยังสามารถน าไปสู่ ปัญหาสังคม เช่น 
อาชญากรรม ความรุนแรง ในขณะท่ีคนท่ีมีทกัษะการท าหนา้ท่ีบริหารของสมองระดับสูงท่ีดีนั้นจะ
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มีคณุภาพชีวิตท่ีดีกว่า (วีระศกัด์ิ ชลไชยะ, 2561) นอกจากนีพ้บความบกพรอ่งนีป้รากฏอยู่ในเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ เช่น เด็กสมาธิสัน้ เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้และเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เป็นต้น ดังเช่นการวิจัยของ Kofler et al. (2018) พบว่าภาวะ  
สมาธิสั้น ท่ีมี ปัญหาหลายด้าน  ซึ่ ง เ ด็ก ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น  อายุ  8 - 13 ปี  เ ป็นผลมาจาก                 
ความบกพร่องของการจ าเพื่อใชง้านท าใหเ้กิดความยากล าบากในการวางแผน ความตัง้ใจและ
คงไวซ้ึ่งการด าเนินการตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกับ Beck, Hanson, Puffenberger, Benninger, 
and Benninger (2010) ไดฝึ้กความจ าเพื่อใชง้านสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่ตัง้ใจของเด็กสมาธิสัน้
ได ้ นอกจากนี ้Crosbie J. et al. (2013) พบว่าการยบัยัง้ชั่งใจเป็นลกัษณะท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพนัธุกรรม
ของภาวะสมาธิสั้น ทั้งนีจ้ากการศึกษาในประเทศไทยพบว่าภาวะสมาธิสั้นมีความสัมพันธ์กับ
ค ว า ม บ กพ ร่ อ ง ข อ ง ก า ร คิ ด เ ชิ ง บ ริ ห า ร   ดั ง ป ร า ก ฏ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  ฐ า ป นี ย์    
แสงสว่าง (2559) ในการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยการ
สรา้งแบบวดัและแนวทางการพฒันาส าหรบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวดัการคิดเชิงบริหาร
ของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพรอ่งทางการเรียนรูร้ว่มกบัภาวะสมาธิสัน้มีความยบัยัง้ชั่งใจ 
และการควบคมุอารมณต์ ่ากว่าเกณฑเ์ฉล่ีย  

ภาวะสมาธิสัน้ (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) เป็นตน้ ทัง้นีส้มาธิ
สัน้เป็นภาวะท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาทางพฤติกรรมและการเรียนของเด็กวัยเรียนท่ีพบบ่อยท่ีสุด โดยพบ
ได้รอ้ยละ 5 ของเด็กวัยเรียน  อีกทั้งประมาณรอ้ยละ 50 ของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะมีอาการ
ต่อเน่ืองจนถึงวยัผูใ้หญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่เด็กก่อนอาย ุ12 ปี สาเหตจุาก         ความ
ผิดปกติของสมองท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม การเรียน อารมณแ์ละการเขา้สังคมกับผูอ้ื่น กลุ่ม
อาการนี้ประกอบด้วยอาการขาดสมาธิ อาการซนอยู่ไม่ น่ิง  และอาการหุนหันพลันแล่น  
(ชาญวิทย์ พรนภดล , 2559) เด็กสมาธิสั้นแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่   (1) Predominantly 
Inattentive โดยมี ลั กษณะ เ ด่นด้านอากา รขาดสมา ธิ  (2) Predominantly Hyperactive-
Impulsive ซึ่งมีลักษณะเด่นด้านอาการซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น และ (3) Combination  
ซึ่งมีลักษณะเด่นด้านรวมกันทั้ง 2 ด้าน (Legg, 2017)  ทั้งนีอ้าการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับ
ความบกพร่องของการคิดเชิงบริหาร คือ มีปัญหาเกี่ยวกับความจ า การควบคุมพฤติกรรมและ
อารมณข์องตนเอง จากการสังเคราะหเ์อกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหารท่ี
บกพร่องในเด็กสมาธิสั้นและเด็กปฐมวัย ของ Barkley (2017) Brown (2013) และ BRIEF 
Preschool (Sherman & Brooks, 2010) พบองคป์ระกอบท่ีถูกกล่าวถึง 4 อันดับ ไดแ้ก่ ความจ า
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เพื่อใชง้าน ความยบัยัง้ชั่งใจ การควบคมุอารมณ ์และการวางแผนจัดระบบ ด าเนินการตามล าดับ  
ทัง้นีค้วามจ าเพื่อใชง้านและความยบัยัง้ชั่งใจเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของการพฒันาองคป์ระกอบ
อื่น ๆ ซึ่งหาก 2 องคป์ระกอบนีม้ีความบกพร่องจะท าใหอ้งคป์ระกอบล าดับถัดไปมีความบกพรอ่ง
ตามไปดว้ย Brocki, Eninger, Thorell, and Bohlin (2009) ไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหว่างการคิด
เชิงบริหารกับอาการสมาธิสั้นในเด็กก่อนวัยเรียน พบว่าการคิดเชิงบริหารสามารถคาดการณ์
อาการหลัก 3 อาการของสมาธิสัน้ ไดแ้ก่ ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาการขาดสมาธิ พบการศึกษาของ Emch (2013) ไดป้ระเมินทักษะการคิดเชิงบริหารใน
การคดัแยกเด็กสมาธิสัน้ออกจากเด็กทั่วไปโดยผลคะแนนมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มของเด็ก
สมาธิสั้นและเด็กทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญ  สอดคล้องกับจากการศึกษาของ สุดาวรรณ จุลเกตุ,  
มานิกา วิเศษสาธร, and นนทิมา พัชโรรส (2562) เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารระหว่างเด็ก
สมาธิสัน้และเด็กปกติอายุ 8 – 14 ปี พบว่าผลการประเมินของเด็กสมาธิสั้นดา้นการยับยั้งชั่งใจ
นอ้ยกว่าเด็กปกติถึงรอ้ยละ 50  แตกต่างจากการยืดหยุ่นความคิดและการวางแผนจดัการนอ้ยกว่า
เด็กปกติเล็กนอ้ย  ดังนั้นการคิดเชิงบริหารจึงเป็นขอ้มูลความส าคัญส่วนหน่ึงในใชป้ระกอบการ
วินิจฉัยภาวะสมาธิสัน้ หากเด็กกลุ่มเส่ียงนีไ้ดร้บัการพัฒนาการคิดเชิงบริหารตั้งแต่เริ่มแรกท่ีพบ
อาการสมาธิสัน้จะช่วยให้ในอนาคตเด็กกลุ่มเส่ียงสมาธิสั้นมีความรุนแรงของอาการลดลง หรือ
สามารถป้องกนัเส่ียงท่ีจะมีอาการสมาธิสัน้ในอนาคตได ้ทัง้นีย้งัพบว่าการพฒันาการคิดเชิงบริหาร
มีประสิทธิผลอย่างมากในการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ดังเช่นการศึกษาของ Chevalier (2015)  
ไดท้บทวนหลกัฐานเกี่ยวกบั  การพฒันาการคิดเชิงบริหาร ไดแ้ก่ การบรรลเุป้าหมาย การเพิ่มความ
ใส่ใจต่อแวดลอ้ม และ การสรุปเป้าหมาย จากตวับ่งชีด้งักล่าวช่วยผลักดันการบรรลเุป้าหมายของ
แต่ละช่วงวัย ซึ่งแนวคิดของการพัฒนาการคิดเชิงบริหารมีความส าคัญต่อความหมายของการ
ประเมินและการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในวัยเด็ก ส าหรบักิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใน
เด็กสมาธิสัน้ในช่วงอาย ุ4 – 16 ปีจากการสงัเคราะหง์านวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งพบว่ามีการสรา้งโปรแกรม
การฝึกในประเทศไทย เช่น   การสรา้งวินยัเชิงบวก โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และโปรแกรมฝึกการคิด
เลขคณิต ซึ่งผลการวิจยัโดยรวมพบว่ากิจกรรมเหล่านีส้ามารถพฒันาการคิดเชิงบริหารได ้(บุราณี 
ระเบียบ และ สุชาดา กรเพชรปาณี, 2559; พิชชาดา  สุทธิแป้น, 2550; สุรเชษฐ์  พินจิกิจ สุพิมพ ์
ศรีพนัธว์รสกุล และ กนก พานทอง, 2558) ทัง้ท่ีเด็กท่ีเร่ิมตน้มีอาการสมาธิสัน้สามารถพบได้ตัง้แต่
ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย   ส า ห รั บ กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร คิ ด เ ชิ ง บ ริ ห า ร ใ น ช่ ว ง อ า ยุ   
3 – 20 ปีจากการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกม โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมเคล่ือนไหวซึ่งผลการวิจัยโดยรวมพบว่ากิจกรรมเหล่านี้สามารถ
พัฒนาการคิดเชิงบริหารได้ (Bikic, Leckman, Christensen, Bilenberg, & Dalsgaard, 2018; 
Shuai et al., 2017; Vugsa, Hendriksbc, Cuperusa, & Verhoeven, 2014; Yuviler-Gavish & 
Krisher, 2016) 

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 มาตรา 7 กล่าวถึงหนา้ท่ีของพ่อ แม่ และ
ผูป้กครองในการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลใหไ้ดร้บัการพัฒนาตามแนวปฏิบัติท่ีดี 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2562) อีกทั้งหลักการของการจัดประสบการณส์ าคัญของเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ได้ให้ความส าคัญกับพ่อ แม่ และครอบครัว ให้มีส่วนร่วมใน    
การพัฒนาเด็ก โดยมีแนวทางการจัดประสบการณ์ให้พ่อ แม่ และครอบครัว มีส่วนร่วมใน          
การวางแผนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) พ่อและแม่จึงมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมให้ลูกโดยเฉพาะ
อย่างลูกท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงใหม้ีทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีเหมาะสมกบัวยั ซึ่งเป็น
ทักษะหน่ึงท่ีเด็กในศตวรรษท่ี 21 ควรมีเพื่อให้เด็กท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงประสบ
ความส าเร็จทั้งด้านการเรียน  ครอบครัว และการท างานในอนาคต ดังนั้นการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและครูจึงตอ้งร่วมกันคิด ตัดสินใจ และปฏิบัติงานร่วมกนั เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จใน
เป้าหมายเดียวกัน (กิตติ กรทอง, 2553; ชนม์ธิดา ยาแก้ว นิศารัตน์ อิสระมโนรส อัญชิษฐา  
ปิยะจิตติ รวี ศิริปริชยากร และ จิราภรณ ์ยกอินทร์, 2560) ดว้ยเหตุผลดังกล่าวการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการพัฒนาและช่วยเหลือเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทางในการปฏิบัติโดยการใชค้รอบครวัเป็นศูนยก์ลาง (Family Centered Practice) ซึ่งเป็น
วิธีการท างานร่วมกับครอบครวัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในระบบบริการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการดูแลและปกป้องเด็ก โดยมุ่งเนน้ไปท่ีความปลอดภัยและความตอ้งการของ
เด็กภายใตบ้ริบทของครอบครวัและชมุชนและสรา้งจดุแข็งของครอบครวัเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ดีท่ีสุด 
(Child Welfare Information Gateway, 2016) การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาปฐมวัยของ สราวดี เพ็งศรีโคตร และจนัทรช์ลี มาพทุธ (2554) พบว่าการรว่มมือ
และประสานงานระหว่างผูป้กครองท่ีบา้นกับครูในสถานศึกษาในการเลีย้งดูเด็กปฐมวยัใหเ้ป็นไป
ในทิศทางเดียวกันจะท าให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดี แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจึงช่วย
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้  ครูและผูป้กครองตอ้งท างานร่วมกันโดยใชก้ารวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการ
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แสวงหาความรูเ้พื่อความเขา้ใจ เปล่ียนแปลง และพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ซึ่งใหค้วามส าคัญกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสะท้อนคิดท่ีครูและผู้ปกครองท าไปด้วยกัน  ท าให้เกิดความเข้าใจและ
พัฒนาการปฏิบัติร่วมกันภายใตส้ถานการณ์ท่ีค้นพบดว้ยตัวเอง (อมาวสี อัมพันศิริรตัน ์และพิม
พิมล วงคไ์ชยา, 2560) ซึ่งจะท าใหเ้กิดกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงท่ีเหมาะสมกบัแต่ละครอบครวั 

ในปัจจุบันท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเวลาน้อยในการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเดินทางท่ีตอ้งใชเ้วลาเพิ่มมากขึน้ในแต่ละวัน  
และการท างานบา้น ดังนั้นแนวทางส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิงควรท าไดง้่ายท่ีบา้นและควรเป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครองท าร่วมกับเด็กอยู่แลว้ ตัวอย่างเช่น
กิจวตัรประจ าวนัในการช่วยเหลือตนเอง งานบา้น และกิจกรรมยามว่าง สอดคลอ้งกบัแนวทางของ
การช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวนัเป็นฐาน (Routine Based Intervention) หมายถึง กิจวัตรท่ี
เกิดขึน้ภายในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส าหรับเด็กเล็ก ซึ่งเป็นแนวทางสนับสนุนและเป็น
กิจกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Jennings, Hanline, & Woods, 2012) ดังนั้นการ
ช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวันเป็นฐานจะช่วยท าใหก้ารฝึกคิดเชิงบริหารดา้นการจ าเพื่อใชง้าน
และการควบคุมความยับยั้งชั่งใจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีความถี่มากขึน้ เน่ืองจากผูป้กครอง
สามารถท าไดท่ี้บา้นหรือในส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กคุ้นเคย และยังเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสอดแทรกใน
ชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ So, Leung, and Hung (2008) ในการปรบัพฤติกรรมใน
กิจวตัรประจ าวนัของเด็กสมาธิสัน้อาย ุ7-9 ปีโดยใชเ้บีย้อรรถกร พบว่าพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น 
เช่น การปฏิบัติตามค าสั่ง การท างานอย่างเงียบ ๆ และการไม่ลุกจากท่ีนั่งเพิ่มขึน้ ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมท่ีเชื่อมโยงกับความบกพร่องดา้นการจ าเพื่อใชง้านและการควบคุมความ
ยับยั้งชั่ งใจ ทั้งนี ้แนวทางการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ
ประกอบดว้ยการท าความเขา้ใจบริบทของครอบครวั การวางแผนการจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้
มีประสิทธิภาพ  การท างานร่วมกับทุกฝ่ายแบบบูรณาการ การเยี่ยมบา้นท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
การรว่มมือและการท างานเป็นทีมในการดแูล (ฑมลา บุญกาญจน,์ 2560)  ประกอบกบั             การ
สังเคราะห์แนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในองค์ประกอบด้านการจ าเพื่อใช้งาน และการ
ควบคุมความยับยั้งชั่งใจ ร่วมกับแนวทางการช่วยเหลือเด็กสมาธิสัน้ส าหรบัผูป้กครอง  พบว่าการ
เสริมแรงทางบวก ซึ่งหมายถึง การใหบุ้คคลไดร้บัผลประโยชนห์รือไดร้บัส่ิงท่ีพึงพอใจ ภายหลงัการ
กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเสร็จสิน้ลง เป็นแนวทางท่ีสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีระหว่ างเด็กกับ
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ผู้ปกครองและครู (ยุวดี  วิริยางกูร  ภทรา  นาพนัง และวนิดา  สินเบญจพงศ์, 2561; วรรณี   
ลิมอักษร, 2554) เป็นวิธีท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Branstetter, 2014; Dupar, 
2011; Grossberg, 2015; Moyes, 2014; Najdowski, 2017; Taylor-Klaus & Dempster, 2016) 
เน่ืองจากการปรบัพฤติกรรมโดยใชแ้รงเสริมเป็นแนวทางท่ีปฏิบัติไดง้่าย ผูป้กครองสามารถท าได้
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ซึ่งการใชแ้รงเสริมเป็นการเรียนรูโ้ดยการวางเงื่อนไข
เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการเพิ่มขึน้ โดยการเสริมแรงทางบวกสามารถจงูใจเด็กสมาธิสัน้ให้เพิ่ม
พฤติกรรมท่ีพัฒนาการคิดเชิงบริหารดา้นความจ าเพื่อใชง้านและการควบคุมความยับยั้งชั่งใจใน
คงทนได ้เช่น เด็กสามารถจ าจดค าสั่งของผูป้กครอง เมื่อผูป้กครองใหข้นมท่ีเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงชอบหลงัจากปฏิบัติตามค าสั่งไดอ้ย่างครบถว้น หรือ เด็กสามารถรอคอย
ในสถานการณต่์าง ๆ ไดเ้มื่อผูป้กครองใหด้าวแก่เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
เพื่อสะสมแลกของรางวัล สอดคล้องกับ  Sebastiaan Dovis et al. (2013) ท่ีศึกษาผลของการ
เสริมแรงท่ี ส่งผลต่อการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร พบว่าการเสริมแรงทางบวกช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมความจ าเพื่อใชง้านในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
ได ้ รวมทัง้การศึกษาของ  สุวรี ศิวะแพทย ์และ สุชาดา กลางสอน (2559) ไดศึ้กษาผลของการ
เสริมแรงทางบวกต่อพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนจากเด็กสมาธิสัน้ พบว่าการเสริมแรงดว้ยเบีย้
อรรถกร และการเสริมแรงทางสงัคม สามารถเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงคแ์ละลดพฤติกรรมก่อกวน
ในชั้นเรียนของเด็กสมาธิสั้นได้  ซึ่งพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียนเป็นหน่ึงในความบกพร่องของการ
ควบคุมความยับยั้งชั่งใจ  นอกจากนีแ้นวทางพัฒนาโปรแกรมการสอนผ่านกิจกรรมท่ีไดร้ับการ
วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะสอดคลอ้งกับทฤษฎี หลักการ และความเชื่อของแต่ละครอบครวั
เพื่อพัฒนาเด็กใหเ้กิดแนวคิดท่ีใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใชใ้ห้
เป็นประโยชนไ์ด ้(กนกอร  กวานสุพรรณ, 2559; ทิศนา  แขมมณี, 2560) จึงจะน ามาเป็นแนวทาง
พัฒนาชุดกิจกรรมท่ีมีล าดับขั้นตอนในการเข้าร่วมโปรแกรมท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและลงมือสอน
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร  น าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมท่ีผูป้กครองมีส่วนร่วมโดยการใช้
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แนวทางการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวนัเป็นฐานรว่มกบัการเสริมแรงทางบวกเพื่อพฒันาการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ซึ่งเด็กเหล่านีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีทักษะ
การคิดเชิงบริหารบกพร่องโดยเฉพาะองคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหารดา้นความจ าเพื่อใช้งาน
และการควบคุมความยับยั้งชั่งใจซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิงมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นเด็กสมาธิสั้นในอนาคต  และยังอาจ
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการเรียนและปัญหาสังคม ดังนั้นการสรา้งพลเมืองท่ีดีใหแ้ก่สังคมจึงควรเริ่ม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพื่อสร้างรากฐานของพลเมืองท่ีดีในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดต้ัง้ความมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง

บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   
ซึ่งไดต้ัง้ความมุ่งหมายย่อยไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

2. เพื่อสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง   

3. เพื่อทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง   

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ความส าคัญในเชิงวิชาการ ไดอ้งคค์วามรูใ้นเชิงวิชาการทางการศึกษาพิเศษเกี่ยวกบั

กระบวนการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองส าหรับ เด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีเป็นแนวทางในการสอนโดยใช้การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตร
ประจ าวนัเป็นฐานในดา้นความจ าเพื่อการใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ   

2. ความส าคัญในเชิงปฏิบัติ ได้โปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ท าให้เด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงมีการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีการคิดเชิงบริหารท่ีดี  ได้แก่  
ดา้นความจ าเพื่อการใช้งานและการควบคุมความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งจะท าให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
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สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงสามารถวางเป้าหมายและมุ่งไปสู่ความส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง  พรอ้มทัง้ให้
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีใน
ครอบครัว ซึ่งจะท าให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงมีพลังใจในการพัฒนา
ปรบัปรุงตนเองใหดี้ขึน้ 

3. ความส าคัญในเชิงนโยบาย ได้แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองของเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีสอดคลอ้งกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถน าไปต่อ
ยอดเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษกับครู
การศึกษาพิเศษ ครูทั่วไป สถานศึกษา และชุมชน รวมทัง้เชื่อมโยงกับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention) ในเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีควรไดร้บัการช่วยเหลืออย่างเร็วท่ีสดุ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 สังเคราะหง์านวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับแนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
ขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริม      

การคิดเชิงบริหารในบริบทของประเทศไทย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณใ์นการส่งเสริมการคิดเชิง

บริหารในประเทศไทย อย่างนอ้ย 3 ปี จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  
1. อาจารยส์าขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
2. นกักิจกรรมบ าบดั  
3. นกัจิตวิทยา 

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ประกอบดว้ย  

ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญโดยการเลือกแบบเจาะจงท่ีมีประสบการณเ์กี่ยวกับ
ดา้นนัน้ ๆ อย่างนอ้ย 3 ปี จ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิด
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เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ไดแ้ก่ 

1. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเด็กสมาธิสัน้ 
2. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ  
3. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการคิดเชิงบริหาร 
4. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวดั-ประเมินผล 
5. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นจิตวิทยาพฒันาการ 

ระยะท่ี 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ           
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ขั้นตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ           
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง กลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่   

1. เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจ านวน 2 คน ท่ีมีคณุสมบติั
ดงันี ้

1.1 มีอายรุะหว่าง 4 ปี – 5 ปี 11 เดือน 
1.2 มีปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียน จากการประเมินด้วยแบบประเมิน

พฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) โดยครูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน ผลอยู่ในช่วงเส่ียงและมีปัญหา 
1.3 มีอาการสมาธิสัน้ ไดแ้ก่ ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น 

จากการประเมินด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้
ประเมินตามเกณฑ ์

1.4 มีพัฒนาการตามวัย จากการประเมินดว้ยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) ของกรมสขุภาพจิต โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน 

1.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.6 เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและผู้ปกครองพัก

อาศยัรว่มกนัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.7 ผูป้กครองยินยอมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง

เขา้รว่มการวิจยั 
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ขัน้ตอนท่ี 2 หาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัย
ท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่   

1. เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจ านวน 3 คน ท่ีมีคณุสมบติั
ดงันี ้

1.1 มีอายรุะหว่าง 4 ปี – 5 ปี 11 เดือน 
1.2 มีปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียน จากการประเมินด้วยแบบประเมิน

พฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) โดยครูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน ผลอยู่ในช่วงเส่ียงและมีปัญหา 
1.3 มีอาการสมาธิสัน้ ไดแ้ก่ ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น 

จากการประเมินด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็น             
ผูป้ระเมินตามเกณฑ ์

1.4 มีพัฒนาการตามวัย จากการประเมินดว้ยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) ของกรมสขุภาพจิต โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน 

1.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.6 เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและผู้ปกครองพัก

อาศยัรว่มกนัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.7 ผูป้กครองยินยอมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง

เขา้รว่มการวิจยั 
2. ผูป้กครองของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจ านวน 3 คน 

ท่ีมีคณุสมบติัดงันี ้
2.1 ผูป้กครองยินยอมเขา้รว่มการวิจยั 
2.2 ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อหรือแม่ของเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้

และซนอยู่ไม่น่ิงท่ีสามารถเขา้รว่มกิจกรรมไดต่้อเน่ืองจนสิน้สดุการกิจกรรม 
2.3 ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่ น่ิงพัก

อาศยัรว่มกนัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ครูประจ าชัน้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจ านวน 3 

คน ท่ีมีคณุสมบติัดงันี ้
3.1 ครูประจ าชัน้ยินยอมเขา้รว่มการวิจยั และสามารถเขา้รว่มกิจกรรมได้

ต่อเน่ืองจนสิน้สดุการกิจกรรม 
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3.2 เป็นครูประจ าชั้นท่ีสอนและสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง มาแลว้อย่างนอ้ย 3 เดือน  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การคิดเชิงบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานของสมองระดับสูง ท่ีถูกควบคุมโดย

สมองส่วนหนา้สุดในการเชื่อมโยงการท างานกบัส่วนอื่น ๆ ในสมอง ซึ่งท าหนา้ท่ีใหบุ้คคลสามารถ
บริหารจัดการ ความคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไว ้ซึ่งในงานวิจยันี ้คือ พฤติกรรมเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิงท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
ดงันี ้

1.1 การจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) หมายถึง การจ าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีไดม้าจาก
ประสบการณเ์ดิมในชีวิตไวใ้นใจ ท าความเขา้ใจ เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงขอ้มลูเก่ากบัขอ้มลูใหม่
น าออกมาใชต้ามสถานการณท่ี์ตอ้งการ เพื่อจ าส่ิงท่ีท าผิดพลาดโดยไม่กระท าผิดซ า้ ซึ่งในงานวิจัย
นีจ้ะแสดงออกถึงพฤติกรรม คือ ความสามารถในการจดจ าค าสั่งและบอกค าสั่งอย่างนอ้ย 2 ค าสั่ง 
สามารถปฏิบัติตามค าสั่งหรือขั้นตอนท่ีก าหนดได้อย่างครบถ้วน จดจ าข้อมูลและตอบค าถาม
เกี่ยวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือพบเห็นได ้

1.2 การควบคุมความยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory Control) หมายถึง ความสามารถใน
การยับยั้งอารมณ ์หยุดการกระท า หยุดความคิดเพื่อใหจ้ดจ่อใส่ใจกับส่ิงท่ีท า หรือความสามารถ
ในการเพิกเฉยต่อส่ิงเรา้หรือส่ิงล่อใจ ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะแสดงออกถึงพฤติกรรม คือ ความสามารถ
ในการหยดุพฤติกรรมไม่ใหแ้สดงออกนอกเหนือจากค าสั่ง ขัน้ตอน หรือกฎกติกาท่ีก าหนด และเด็ก
สามารถดึงความสนใจกลบัมาไดด้ว้ยตนเองจากส่ิงเรา้ 

2. เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง หมายถึง เด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 4 ปี – 5 
ปี 11 เดือน มีปัญหาพฤติกรรมในหอ้งเรียนจากการประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ) ดา้นพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง โดยครูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมินผลอยู่ในช่วงเส่ียงและมีปัญหา โดย
พบอาการสมาธิสัน้ ไดแ้ก่ ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น จากการประเมินดว้ยแบบ
ประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินผล  ทั้งนี ้เด็กต้องมี
พฒันาการตามวยั จากการประเมินดว้ยคู่มือเฝา้ระวังและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
ของกรมสขุภาพจิต 
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3. สภาพปัญหาในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง หมายถึง การท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารโรงเรียน ขาดความรู้
เกี่ยวกับการคิดเชิงบริหาร อีกทั้งนักสหวิชาชีพมีความรูแ้ต่ไม่สามารถประเมินด้านการคิดเชิง
บริหารได ้และไม่สามารถน าความรูเ้กี่ยวกบัการคิดเชิงบริหารมาใชใ้นการสอนและใหค้ าปรกึษาแก่
ผูป้กครองและครูได ้นอกจากนีพ้บว่าผูป้กครองยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในตัวเด็กและเรื่องภาวะ
สมาธิสัน้ เด็กจึงไม่ไดร้บัการฝึกอย่าสม ่าเสมอ 

4. แนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง 
หมายถึง การใหค้วามรูแ้ละฝึกปฏิบติัเกี่ยวกบัการคิดเชิงบริหารแก่ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารโดยเฉพาะผูป้กครอง เพื่อใหผู้ป้กครองสามารถเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ลูกและความสนใจของเด็กแต่ละคน รวมทัง้การฝึกส่งเสริมการคิดเชิงบริหารควรใหเ้ด็กได้ลงมือ
ปฏิบติัและตอ้งฝึกอย่างต่อเน่ือง โดยใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางบวกระหว่างการฝึกดว้ย 

5. การใชก้ิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสภาพแวดล้อมท่ี
เด็กคุ้นเคยในชีวิตปประจ าวันท่ีเด็กสามารถท าได้ท่ีบ้านร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมท่ีใช้ใน       
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง  เช่น กิจวัตร
ประจ าวนั งานบา้น การเล่น ศิลปะ และกิจกรรมเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

6. การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การกระท าท่ีท าให้เด็กได้รับส่ิงท่ีพึงพอใจภายหลัง            
การกระท าพฤติกรรมเสร็จสิน้ลง ซึ่งจะเสริมแรงระหว่างกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ส่งผลให้
เด็กเกิดพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงคด์า้นการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจเพิ่มขึน้ โดย
ตัวเสริมแรงทางบวกท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ ค าชม อาหาร ส่ิงของ หรือกิจกรรมบางอย่างท่ีท าใหเ้ด็กพึง
พอใจ รวมทัง้การใชเ้บีย้อรรถกรในการสะสมสติกเกอรแ์ละตรายางรว่มดว้ย 

7. โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง หมายถึง ชดุกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในดา้นการ
จ าเพื่อใชง้านและการควบคุมความยับยั้งชั่งใจ โดยผูป้กครองมีส่วนร่วมตามแนวทางของการใช้
กิจวตัรประจ าวนัเป็นฐานรว่มกบัการเสริมแรงทางบวก ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี ้

7.1 คู่มือการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการการคิดเชิง
บริหารแนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับผู้ปกครอง บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองใน             



  

 

13 

การส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
และวิธีการประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง   

7.2 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิง ท่ีผูว้ิจยัออกแบบขึน้ จ านวน 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมที่ 1 การเล่น Board Game กิจกรรมที่ 2                
การเคล่ือนไหวตามกติกา กิจกรรมท่ี 3 ศิลปะจากกระดาษ กิจกรรมท่ี 4 การเล่านิทานและแสดง
บทบาทสมมติ กิจกรรมท่ี 5 การเตรียมอุปกรณก์่อนไปโรงเรียน กิจกรรมท่ี 6 การนั่งอยู่กับท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหดั กิจกรรมที่ 7 การตากผา้ และกิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และพับ
ชดุนอน รวมกบักิจกรรมที่ 9 ถึง 11 ท่ีผูป้กครองออกแบบใหเ้หมาะสมกบับริบทของครอบครวั 

7.3 กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงท่ีผูว้ิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม อะไร
หายไป เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้าน กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” เพื่อประเมิน
ดา้นการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ ผ่านกิจกรรม ชอ้น หรือ ซอ้ม และกิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟัง
นะ นิทานหุ่นมือ” เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ  

8. ความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง คู่มือการเข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 
และกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่
สามารถน ามาใช้ได้จริง มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและ
ผู้ปกครอง มีความเหมาะสม และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน
ประเมิน ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง  ดงันี ้

8.1 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) หมายถึง การประเมิน     
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบัติจริง โดยจะค านึงถึงการท่ีผูป้กครองสามารถน าคู่มือการเขา้ร่วม
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนรว่มของผูป้กครองไปใชไ้ดจ้ริง ผูว้ิจยัและผูป้กครองสามารถฝึกเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิงดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
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ไม่น่ิงได ้และผูว้ิจัยสามารถประเมินเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงดว้ยกิจกรรม
ประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงได ้

8.2 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) หมายถึง การประเมิน
การสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ช้โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ไดแ้ก่ คู่มือการเขา้รว่มโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 
และกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 
เป็นประโยชนต่์อผูป้กครองและเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

8.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) หมายถึง การประเมิน
ความเหมาะสม โดยจะใหค้วามส าคัญกับขนาดและรูปรา่งของคู่มือการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง อปุกรณท่ี์ใชใ้นกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและ
ซนอยู่ไม่น่ิง และอุปกรณท่ี์ใชใ้นกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง ประกอบกับการใช้สีและรูปแบบการจัดวางเนือ้หาน่าสนใจ รวมทั้ง
รูปภาพประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 

8.4 มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) หมายถึง        
การประเมินความน่าเชื่อถือและไดส้าระครอบคลุมครบถว้นตามความตอ้งการ  ซึ่งเนือ้หาในคู่มือ
การเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงโดยการมี  ส่วนร่วมของผูป้กครอง กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง และกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงครอบคลมุการพัฒนาการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยั้งชั่งใจ 
โดยมีการใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีความน่าเชื่อถือและทนัสมยั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิ

สัน้และซนอยู่ไม่นิ่ง 
1. ความจ าเพ่ือใชง้าน 
2. การควบคุมความยบัยัง้ชั่งใจ 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
1. แนวคิดครอบครวัเป็นศนูยก์ลาง 
2. การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม   

การพฒันาการคิดเชิงบริหารใน 
เด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่ง 

1. การช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวนั

เป็นฐาน 
2. การใหแ้รงเสริมทางบวก 

โปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร   

ในเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และ      

ซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนรว่มของ

ผูป้กครองที่เหมาะสม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions: 
EF) ในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู 
ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงันี ้ 

1. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเด็กสมาธิสัน้ 
1.1 ความหมายของภาวะสมาธิสัน้   
1.2 สาเหตขุองภาวะสมาธิสัน้ 
1.3 การวินิจฉัยภาวะสมาธิสัน้  
1.4 อาการของภาวะสมาธิสัน้  
1.5 การรกัษาภาวะสมาธิสัน้ 
1.6 แนวทางการดแูลเด็กสมาธิสัน้ 
1.7 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการคิดเชิงบริหาร 
2.1 ความหมายของการคิดเชิงบริหาร  
2.2 ความส าคญัของการคิดเชิงบริหาร  
2.3 องคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหาร  
2.4 การประเมินการคิดเชิงบริหาร  
2.5 แนวทางการพฒันาการคิดเชิงบริหาร  
2.6 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการมีส่วนรว่ม 
3.1 ความหมายของการมีส่วนรว่ม  
3.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง  
3.3 รูปแบบครอบครวัเป็นศนูยก์ลาง 
3.4 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนรว่ม 
3.4 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวนัเป็นฐาน 
4.1 ความหมายของการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวนัเป็นฐาน 
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4.2 องค์ประกอบของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในสภาพแวดล้อมท่ีเด็กมี
ความคุน้เคย 

4.3 หลกัการจดักิจกรรมประจ าวนั 
4.4 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวนั 

4.5 ขัน้ตอนการด าเนินการของการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวนัเป็นฐาน  
4.6 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

5. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเสริมแรงทางบวก 
5.1 ความหมายของการเสริมแรง  
5.2 ชนิดของการเสริมแรง  
5.3 หลกัการการเสริมแรงทางบวก  
5.4 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

6. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโปรแกรม 
6.1 ความหมายของโปรแกรม 
6.2 องคป์ระกอบของโปรแกรม 
6.3 ลกัษณะของโปรแกรมท่ีดี 
6.4 การประเมินโปรแกรม 
6.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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เอกสารเก่ียวข้องกับเด็กสมาธิสั้น 
1.1 ความหมายของภาวะสมาธิสั้น 

จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการใหค้วามหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกับภาวะ
สมาธิสัน้ไวห้ลายความหมาย ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า 

ภาวะสมาธิสั้น หมายถึง ความผิดปกติของสมองท่ีส่งผลต่อผลกระทบต่ออารมณ์ 
พฤติกรรม พัฒนาการตามวัย การเรียน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งท่ีบ้านและในสังคม ทั้งนีจ้ะพบ
อาการหลัก 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ อาการขาดสมาธิ (Inattention) อาการซนอยู่ไม่น่ิง (Hyperactivity) 
และอาการหุนหันพลันแ ล่น  ( Impulsivity) (ICD10data, 2018; Parekh, 2017; ชาญวิทย์   
พรนภดล, 2559; ศรีเรือน  แกว้กงัวาน, 2556) ซึ่งเกิดขึน้ในวยัเด็กอายุนอ้ยกว่า 12 ปี และพบมาก
ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาญวิทย ์พรนภดล, 2559) นอกจากนีอ้าการดังกล่าวอาจจะส่งผล
กระทบต่อการใชช้ีวิตของเด็กไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ (Parekh, 2017) 

สรุป ภาวะสมาธิสัน้ หมายถึง อาการผิดปกติของพฤติกรรมท่ีประกอบดว้ย 3 อาการ
หลกั ไดแ้ก ่ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิง และหนุหนัพลนัแล่น ทัง้นีพ้ฤติกรรมดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
การใชช้ีวิตประจ าวนั การเรียน และการเขา้สงัคมของเด็ก  

1.2 สาเหตุของภาวะสมาธิสั้น 
สาเหตุของภาวะสมาธิสั้นไม่เป็นท่ีทราบอย่างชัดเจน  ซึ่งพบว่าอาจเกิดจากหลาย

ปัจจยัรว่มกนั ดงันี ้(ชาญวิทย ์พรนภดล, 2559; ศรีเรือน  แกว้กงัวาน, 2556)  
1.2.1 ความบกพร่องทางพันธุกรรม โดยพบว่ามีการสืบทอดทางพันธุกรรม 

(heritability) สงูถึงรอ้ยละ 76 
1.2.2 พยาธิสภาพของสมองและความบกพร่องทางระบบประสาท โดยมีสาเหตุ

เกิดจากความผิดปกติของสารส่ือประสาท (Neurotransmitter) พบว่าผู้ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะมี 
Dopamine Availability อยู่ในระดับต ่า โดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหนา้สุด (Prefrontal cortex) 
ท าใหค้วามสามารถในการเรียนรู ้การยบัยัง้ชั่งใจ และแรงจงูใจลดลง นอกจากนีย้งัพบการท างานท่ี
ผิดปกติของใยประสาท ซึ่งพืน้ท่ีของสมองท่ีความผิดปกติ มีดงันี ้

1.2.2.1 สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) และสมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal 
cortex) ท าหนา้ท่ีควบคมุอารมณ ์การกระท า การมีเหตผุล การวางแผน และการจดัระเบียบ  

1.2.2.2 สมองน้อย (Cerebellum) ท าหน้า ท่ีประสานสัมพันธ์ เกี่ ยวกับ        
การเคล่ือนไหวของส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย เช่น การป่ันจกัรยาน และควบคมุท่าทางการทรงตวั  
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1.2.2.3 ปมประสาทฐาน (Basal ganglia) ท าหนา้ท่ีควบคุมการเคล่ือนไหว 
และการประสานสมัพนัธข์องระบบการเคล่ือนไหว 

1.2.3 การคลอดท่ีผิดปกติ การคลอดก่อนก าหนด การขาดออกซิเจนขณะคลอด             
การพฒันาการในครรภท่ี์ผิดปกติ น า้หนกัแรกคลอดนอ้ย 

1.2.4 ภาวะทพุโภชนาการ และการขาดวิตามินบางประเภท  
1.2.5 การไดร้บัสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารตะกั่ว รวมทัง้ยาบางชนิด 
1.2.6 มารดาสบูบุหรี่ระหว่างตัง้ครรภ ์
1.2.7 การเลี้ยงดูท่ีผู้ปกครองปล่อยเด็กให้ดูโทรทัศน์หรือโทรศัพท์เป็นระยะ

เวลานานตัง้แต่ในวยัเด็กเล็ก 
สรุปไดว้่าสาเหตุของภาวะสมาธิสัน้ อาจเกิดไดจ้ากหลายปัจจยั โดยสามารถแบ่งได้

เป็น 2 ปัจจัยใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ปัจจัยภายใน  หมายถึง ปัจจัยภายในตัวเด็ก เช่น ความบกพร่องทาง
พันธุกรรม พยาธิสภาพของสมองและความบกพร่องทางระบบประสาท และปัจจัยภายนอก  
หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น การคลอดท่ีผิดปกติ การทพุโภชนาการ การไดร้บัสารพิษ 
มารดาสบูบุหรี่ระหว่างตัง้ครรภ ์และการเลีย้งด ู

1.3 การวินิจฉัยภาวะสมาธิสั้น 
จากการศึกษาเอกสารพบว่าได้นิยามการวินิจฉัยภาวะสมาธิสั้นไว้หลายรูปแบบ   

ซึ่งสามารถสรุปได้ตามวิธีการวินิจฉัย ดังนี ้ (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2559; วิลาวัณย์  เชิดเกียรติ
ก าจาย, 2561) 

1.3.1 แพทย์จะเริ่มวิ นิจฉัยในเด็กอายุ 4 ปีขึ ้นไป โดยแพทย์จะใช้เกณฑ์             
การวิ นิจ ฉัยตาม DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ซึ่ ง เ ป็น
เกณฑก์ารวินิจฉัยภาวะสมาธิสัน้ในสหรฐัอเมริกาและประเทศไทย ประกอบดว้ยเกณฑด์งันี ้

1.3.1.1 มีอาการขาดสมาธิ และ/หรืออาการซนอยู่ไม่น่ิง-หุนหันพลันแล่นท่ีมี
อาการอย่างต่อเน่ืองโดยติดต่อกันอย่างนอ้ย 6 เดือน และส่งผลกระทบต่อการใชช้ีวิตประจ าวัน 
พฒันาการ การเขา้สงัคม และการเรียนหรือการท างาน  

1.3.1.2 อาการขาดสมาธิ หรืออาการซนอยู่ไม่น่ิง-หุนหันพลันแล่น ต้อง
เกิดขึน้ก่อนอาย ุ12 ปี  

1.3.1.3 อาการเหล่านีพ้บอย่างนอ้ย 2 สถานการณ ์เช่น การเรียนท่ีโรงเรียน 
หรือ การอาศยัอยู่ท่ีบา้น กบัเพื่อน ญาติ หรือในกิจกรรมอื่น ๆ 



  

 

20 

1.3.1.4 หลกัฐานชดัเจนท่ีบ่งบอกถึงความบกพรอ่งในการเขา้สงัคม การเรียน 
หรือการท างาน อนัเป็นผลกระทบจากอาการ 

1.3.1.5 อาการไม่ไดเ้กิดขึน้ระหว่างท่ีผูป่้วยไดร้บัการวินิจฉัยเป็นอาการของ
ภาวะทางจิตเวชอื่น ๆ 

1.3.2 ผูป้กครองจะพาเด็กมาพบแพทยเ์น่ืองจากปัญหา ปัญหาพฤติกรรม และ/
หรือ การเรียน ดังนั้นแพทยจ์ะวินิจฉัยโดยอาศัยประวัติและลักษณะอาการทางคลินิกร่วมกนั ซึ่งมี
ขัน้ตอนการวินิจฉัยมีดงัต่อไปนี ้

1.3.2.1 การสมัภาษณบ์ิดามารดา และตวัเด็กเอง เช่นพฤติกรรมดงันี ้
- มีพฤติกรรมขาดสมาธิ ซุกซนอยู่ไม่น่ิง และหนุหนัพลนัแล่น ท่ีมีมากกว่า

เด็กในวยัเดียวกนัจนท าใหเ้กิดปัญหาในชีวิตประจ าวนัทัง้ท่ีบา้นและโรงเรียน  
- ลักษณะการเลีย้งดู เช่น การตามใจ ขาดการฝึกวินัย ถูกละเลยทอดทิง้ 

หรือถกูกระท าทารุณ  
- ภาวะแทรกซอ้นระหว่างการตัง้ครรภ ์ระหว่างคลอด และหลงัคลอด  
- ประวติัพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ในการเจริญเติบโตของเด็ก 
- ประวติัอบุติัเหตท่ีุศีรษะ การกระทบกระเทือนทางสมอง 
- จดุเด่น จดุดอ้ยของเด็ก 

1.3.2.2 ศึกษาประวติัพฤติกรรม-การเรียนจากครู เช่น พฤติกรรมดงันี ้
- พฤติกรรมในหอ้งเรียน  
- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
- สมัพนัธภาพกบัเพื่อน ครู และบุคคลอื่น ๆ ในโรงเรียน 
- จดุเด่น จดุดอ้ยของเด็ก 

1.3.2.3 การสังเกตพฤติกรรมเด็กในหอ้งตรวจ โดยสังเกตในสถานการณเ์ด็ก
ก าลังเล่น หรือวาดรูปเพื่อดูอาการสมาธิสัน้ เช่น พฤติกรรมซุกซน หุนหันพลันแล่น วอกแวกง่าย 
เหม่อ ใจลอย ไม่รอคอย และเปลี่ยนความสนใจง่าย เป็นตน้ 

1.3.2.4 การตรวจร่างกายเพื่อแยกปัญหาทางกายท่ีอาจเป็นสาเหตุ ทั้งนี ้
ปัญหาทางกายท่ีท าให้เด็กมีอาการคล้ายสมาธิสั้น อาทิความบกพร่องทางการได้ยินหรือการ
มองเห็น ภาวะพิษจากโลหะหนัก โดยเฉพาะสารตะกั่ว และโรคของต่อมไทรอยด์ เป็นต้น 
นอกจากนีใ้นรายท่ีมีปัญหาการเรียนควรส่งตรวจวัดระดับเชาวนปั์ญญา (IQ test) และวัดระดับ
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ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน เพ่ือช่วยแยกจากความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้  
ซึ่งควรตรวจหลงัจากรกัษาอาการสมาธิสัน้จนดีขึน้แลว้ เน่ืองจากอาการขาดสมาธิ ซน หนุหนัพลัน
แล่นอาจท าใหก้ารระดบัเชาวนปั์ญญาต ่ากว่าความเป็นจริง ในบางรายท่ีมีประวัติอาการเขา้ไดก้ับ
โรคลมชกัควรส่งตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram; EEG) เน่ืองจากโรคลมชกัจะท า
ใหเ้ด็กมีลกัษณะอาการซน อยู่ไม่น่ิง เหม่อ ใจลอย ขาดสมาธิ ไดเ้ช่นกนั 

1.3.2.5 ภาวะท่ีต้องวินิจฉัยร่วม เน่ืองจากประมาณรอ้ยละ 60 ของเด็กท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ มีภาวะวินิจฉัยรว่ม (Co-morbidity) ซึ่งตอ้งใหก้ารดูแลควบคู่ไปกับภาวะสมาธิสัน้ 
โดยภาวะวินิจฉัยร่วมท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ความบกพร่องทางการเรียนรู ้ปัญหาพัฒนาการล่าชา้ดา้น
ภาษาบกพร่อง ปัญหาทักษะสหสัมพันธ์ของตากับมือ พฤติกรรมดือ้ท่ีผิดปกติ และพฤติกรรม
อนัธพาล ภาวะวิตกกงัวล และภาวะซึมเศรา้     

สรุปการวินิจฉัยภาวะเด็กสมาธิสัน้ จะมีแพทยเ์ป็นผูว้ินิจฉัยโดยเริ่มท าการวินิจฉัยเมื่อ
เด็กอายุ 4 ปีขึ ้นไป แพทย์จะใช้เกณฑ์การวินิจฉัยตาม DSM-5 (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) นอกจากนีแ้พทยจ์ะท าการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์บิดา
มารดาและเด็ก  ศึกษาประวติัพฤติกรรมและการเรียนจากครู สังเกตพฤติกรรมเด็กจากหอ้งตรวจ  
ตรวจรา่งกายเพื่อแยกปัญหาทางกายอื่น ๆ เช่น วดัระดบัเชาวนปั์ญญา และตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง  
เป็นต้น รวมทั้งภาวะท่ีต้องวินิจฉัยร่วม เช่น ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และภาวะซึมเศร้า  
เป็นตน้ 

1.4 อาการของภาวะสมาธิสั้น 
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีผูก้ล่าวถึงอาการหลักของภาวะสมาธิสัน้ไว ้3 อาการ

หลัก ๆ ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า (ชาญวิทย ์พรนภดล, 2559; ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
และ ปิยาภสัร ์ จิตภิรมย,์ 2561)  

1.4.1 อาการขาดสมาธิ (Inattention) พบพฤติกรรมวอกแวกง่าย ไม่มีสมาธิจดจอ่ 
ไม่จดจ าค าสั่ง ท างานช้า ผลงานไม่เรียบรอ้ย ท างานไม่ค่อยส าเร็จ โดยเฉพาะงานท่ีใช้ระยะ
เวลานานหรืองานฝีมือท่ีตอ้งใชค้วามละเอียด ขีลื้ม เหม่อลอย และมกัท าของหาย  

1.4.2 อาการซนอยู่ไม่น่ิง (Hyperactivity) พบพฤติกรรมลุกเดินไปมา  ยุกยิก      
อยู่ไม่สุก พูดมาก เสียงดัง ชอบแกล้งคนอื่น มักชอบเล่นผาดโผนหรือท ากิจกรรมท่ีอันตราย            
ไม่ระมดัระวงัขณะเล่น  
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1.4.3 อาการหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) พบพฤติกรรมวู่วาม ใจรอ้น รอคอย
ไม่ได ้ไม่คิดก่อนท า ขาดความระมัดระวัง มักพูดขัดจังหวะระหว่างการสนทนา เมื่อตอ้งการอะไร
ตอ้งท าใหไ้ดท้นัที  

สรุปไดว้่าอาการของภาวะสมาธิสั้น ประกอบดว้ย 3 อาการหลัก ไดแ้ก่ อาการขาด
สมาธิ ซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมวอกแวกง่าย ช่วงความสนใจสัน้ ไม่มีสมาธิจดจ่อในการท างาน อาการ
ซนอยู่ไม่น่ิง ซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง วิ่งไปมา ไม่นั่งอยู่กับท่ี พูดมากและพูดเสียงดัง รวมทัง้
อาการหนุหนัพลนัแล่น ซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมไม่คิดก่อนท า วู่วาม ไม่สามารถรอคอยได ้ใจรอ้น และ
ชอบพดูแทรกผูอ้ื่นสนทนา 

1.5 การรักษาภาวะสมาธิสั้น 
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการกล่าวถึงวิธีการรกัษาภาวะสมาธิสัน้ไวห้ลายวิธีการ  

ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า (นิรชา เรืองดารกานต,์ 2561; วิลาวณัย ์ เชิดเกียรติก าจาย, 2561)  
ภาวะสมาธิสัน้เป็นปัญหาเรือ้รงัท่ีตอ้งการการดูแลรกัษาอย่างต่อเน่ือง ทัง้พ่อแม่และ

เด็กต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือในการรักษาโดยแพทย์ ผู้ปกครอง และโรงเรียนต้องท างาน
ร่วมกันจึงจะส่งผลใหก้ารรกัษามีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีแนวทางในการรกัษา ไดแ้ก่ การใชย้า 
การปรับพฤติกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีทักษะในการปรับ
พฤติกรรม นอกจากนีอ้าจจัดการศึกษาพิเศษในกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงหรือปัญหา     
การเรียน ซึ่งแนวทางการรกัษาสามารถแบ่งตามช่วงอายไุด ้2 ช่วงอาย ุคือ 4-5 ปี  และ 6 ปีขึน้ไป 

เด็กอายุ 4-5 ปี เนน้การปรบัพฤติกรรม ปรบัการเลีย้งดูและส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสม
กับเด็กเป็นหลัก แพทย์จะพิจารณาให้ใช้ยาเมื่อเด็กมีอาการมากและการรักษาด้วยการปรับ
พฤติกรรมอย่างเดียวไม่ไดผ้ล 

เด็กอายุ 6 ปีขึน้ไป มีแนวทางการรักษาจะรักษาด้วยยาร่วมกับการช่วยเหลือใน     
การปรบัพฤติกรรมท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน นอกจากนีแ้พทยค์วรคน้หาภาวะอื่นท่ีอาจพบในเด็กแลว้
ใหก้ารรกัษาควบคู่กนั 

ซึ่งจะเห็นไดว้่าแนวทางการรกัษาท่ีใชส่้วนมาก คือ การใชย้าและการปรบัพฤติกรรม 
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1.5.1 การใช้ยา มีการใช้ยารักษาภาวะสมาธิสั้นมานานยาวนานกว่า 30 ปี  
เพื่อประโยชน์ในการรักษาพฤติกรรมซนอยู่ไม่น่ิงท่ีมีมากกว่าปกติ  ยาท่ีนิยมใช้และได้รับการ
ยอมรบัว่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งยากลุ่มท่ีรูจ้ักกนัดีคือ ยาในกลุ่ม stimulant ไดแ้ก่ เมธิ
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ลเฟนนิเดท (Methylphenidate) หรือมีชื่อทางการค้าว่าริทาลิน (Ritalin®) ยาตัวนี้ช่วยในการ
ปรับเปล่ียน    สารส่ือประสาทในสมองบางตัว ได้แก่ โดพามีน (Dopamine) นอร์อีพิเนฟรีน 
(Norepinephrine) (นิรชา เรืองดารกานต,์ 2561) 

1.5.2 การปรบัพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นและโรงเรียน มีผูป้กครองส่วน
หน่ึงท่ีไม่ตอ้งการใหเ้ด็กกินยา จึงตอ้งใชก้ารปรบัพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มรอบตัวเด็กมาเป็น
ส่วนส าคญัในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจากการเลีย้งดหูรือเกิดจากผูป้กครองไม่มีเวลา
และไม่มีทักษะท่ีจะปรบัพฤติกรรมเด็ก ดังนั้นผูป้กครองจึงควรมีทักษะในการปรบัพฤติกรรมและ
สภาพแวดลอ้มท่ีบา้น นอกจากนีเ้ด็กสมาธิสั้นยังพบปัญหาในการเรียนและการเขา้สังคมกบัเพื่อน
ครูจึงตอ้งมีทกัษะในการปรบัพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีโรงเรียน 

แนวทางการปรับพฤติกรรมเด็กและการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมทั้งท่ีบ้านและ 
โรงเรียน มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันและการเรียน 
รวมทัง้การช่วยเหลือโดยผูเ้ชี่ยวชาญหรือนกัสหวิชาชีพ มีแนวทางดงัต่อไปนี ้

1.5.2.1 การปรบัพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีบา้น 
- มีตารางเวลาท่ีแน่นอนส าหรับกิจวัตรประจ าวัน เช่น เวลาต่ืนนอน 

รบัประทานอาหาร ท าการบา้น และอาบน า้ เป็นตน้ 
- ควรให้เด็กท ากิจกรรมท่ีละอย่าง เช่น ไม่เล่นของเล่นพรอ้มกันหลายชิ ้น   

ไม่ดูโทรทัศน์พรอ้มท าการบ้าน เป็นต้น โดยบอกส่ิงท่ีต้องการให้เด็กท าทีละอย่างเน่ืองจากเด็ก
มักจะลืมค าสั่งจึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หากเด็กสามารถท าตามได้ควรให้ค าชมหรือ
รางวลั 

- จดัส่ิงแวดลอ้มในบา้นใหส้งบมีส่ิงรบกวนนอ้ย เสียงไม่ดงั เพื่อลดการกระตุน้  
เช่น  ควรปิดโทรทศันข์ณะเด็กก าลงัเล่นของเล่นหรือท าการบา้น 

- ควรจัดบา้นใหเ้ป็นระเบียบ  มีพืน้ท่ีส่วนตัวเพื่อเก็บของเล่นและของใชข้อง
เด็กเอง  และมีพืน้ท่ีใหเ้ด็กท าการบา้นโดยไม่มีส่ิงเรา้รบกวน   

- ในเด็กโตการติดขอ้ความเตือนใจหรือมีสมุดโนต้บันทึกเขียนรายการในแต่
ละวนัว่าเด็กมีกิจกรรมหรือการบา้นวิชาใดท่ีเด็กตอ้งท าบา้ง จะช่วยใหเ้ด็กสามารถทราบว่างานใด
ท าเสร็จแลว้และงานใดยังไม่ไดท้ า  ส าหรบัในเด็กเล็กท่ียังท าเองไม่ไดต้อ้งมีผูป้กครองช่วยก ากบั
ดแูลโดยช่วยเด็กตรวจสมดุจดการบา้น 
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- ฝึกทักษะการบริหารจัดการโดยมีผู้ปกครองก ากับดูแล เช่น จัดกระเป๋า 
นักเรียน วางแผนเตรียมอุปกรณท่ี์ตอ้งใชใ้นกิจกรรมท่ีครูมอบหมาย วางแผนท าและส่งงานใหท้นั 
ตามก าหนด เป็นตน้ 

- ส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีเด็กสนใจ เช่น การออกก าลังกาย กีฬา 
ดนตรี และงานศิลปะ   

- ผู้ปกครองควรทราบจุดเด่นและส่งเสริมจุดเด่นของเด็กเพื่อช่วยให้เด็กมี
ความมั่นใจและเห็นคณุค่าในตวัเอง 

1.5.2.2 การปรบัพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีโรงเรียน 
- ควรจัดเด็กให้นั่งหน้าชั้นหรือใกล้ครู และไกลจากประตูหน้าต่าง เพื่อลด

ส่ิงรบกวนสมาธิ 
- ครูควรให้ค าสั่ งท่ีสั้น ๆ และชัดเจนแก่เด็ก โดยครูควรแน่ใจว่าเด็กมี           

สมาธิจดจ าค าสั่ง แลว้ใหเ้ด็กทบทวนค าสั่งหรือซกัถามถา้เด็กไม่เขา้ใจ 
- ย่อยงานท่ีซับซอ้นให้เป็นงานหลายชิน้ท่ีสั้นลง และใหเ้ด็กท าให้เสร็จทีละ

อย่าง 
- ให้ค าชมเชยหรือรางวัลเมื่อปฏิบัติตัวดี มองหาจุดเด่นของเด็ก และ

สนบัสนนุใหเ้ด็กไดแ้สดงออกถึงขอ้ดีของตนเอง เพื่อช่วยใหเ้ด็กมั่นใจในตนเองและมีก าลงัใจในการ
พฒันาตนเอง 

- จดัการศึกษาพิเศษใหเ้ด็กท่ีไดร้บัการวินิจฉัยว่ามีภาวะซนสมาธิสัน้และไม่มี
ความผิดปกติอื่นร่วมดว้ยมักสามารถเรียนร่วมอยู่ในชั้นเรียนปกติกับเด็กทั่วไปไดภ้ายใตก้ารช่วย
ดแูลเพิ่มเติมเล็กนอ้ยจากครู แต่ถา้มีปัญหาความบกพรอ่งทางการเรียนรูร้ว่มดว้ยในระดบัค่อนขา้ง
รุนแรงอาจจ าเป็นตอ้งไดร้บัการศึกษาพิเศษ 

- เมื่อเด็กหมดสมาธิ ควรจดักิจกรรมใหเ้ปลี่ยนอิริยาบถและไดเ้คล่ือนไหว เช่น 
ช่วยครูแจกสมดุ ลบกระดาน และช่วยใหเ้ด็กกลบัมามีสมาธิในการเรียนอีกครัง้ 

- ตรวจสมุดงานสม ่าเสมอ ว่าเด็กสามารถจดงานและการบ้านได้ครบ         
การเขียน การบา้นหรืองานท่ีเด็กตอ้งท าบนกระดานจะช่วยใหเ้ด็กจด และติดตามงานไดม้ากขึน้ 

1.5.2.3 การช่วยเหลือโดยผูเ้ชี่ยวชาญหรือนกัสหวิชาชีพ 
- การสอนโดยผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งมีการปรบัพฤติกรรมทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม  
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- ให้ค าแนะน าหรือฝึกอบรมผู้ปกครองให้มีทักษะในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเด็กผ่านการดแูลในชีวิตประจ าวนั ซึ่งส่วนมากหมายถึงการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
และเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ดว้ยการใหแ้รงเสริมเมื่อเด็กมีพฤติกรรมท่ีดีหรือสรา้งแรงจงูใจให้
เด็กอยากสรา้งนิสยัท่ีดี 

สรุปไดว้่ามีวิธีการรกัษาและช่วยเหลือเด็กสมาธิสัน้ ดงันี ้
แนวทางการรักษาและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นต้องประสานความร่วมมือกัน

ระหว่างครอบครวั บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย ์ประกอบดว้ย   
การปรบัพฤติกรรม เป็นแนวทางการช่วยเหลือท่ีผูป้กครองสามารถน าไปปรบั

พฤติกรรมเด็กท่ีบา้น ครูสามารถน าไปปรบัพฤติกรรมเด็กในหอ้งเรียน โดยผ่านการใหค้ าแนะน า
หรือฝึกฝนจากนกัสหวิชาชีพ 

การปรบัสภาพแวดลอ้ม ท่ีบา้นของเด็กควรมีพืน้ท่ีเก็บของส่วนตัว โดยเด็ก
ต้องรับผิดชอบส่ิงของของตนเองและพืน้ท่ีในการท าการบ้านท่ีสงบไม่มีส่ิงเรา้รบกวน ส าหรับท่ี
โรงเรียนควรจัดเด็กใหน้ั่งในต าแหน่งหนา้ชัน้หรือใกลค้รู และไกลจากประตูหนา้ต่าง ใหเ้ด็กมีสมุด
จดการบา้นโดยบนัทึกรายละเอียดการบา้นใหช้ดัเจน    

การรักษาด้วยยาโดยแพทย์จะพิจารณาให้เด็กสมาธิสั้นท่ีมีอายุมาก 6 ปี  
ซึ่งยาที่มกันิยมใช ้ไดแ้ก่ เมธิลเฟนนิเดท (Methylphenidate)   

การจัดการศึกษาพิเศษท่ีเป็นการช่วยเหลือทางการศึกษาอย่างหน่ึงส าหรับ
เด็กสมาธิสัน้ระดับรุนแรง ซึ่งพบปัญหาความบกพร่องทางการเรียนและ/หรือความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณร์ว่มดว้ย 

1.6 แนวทางการดูแลเด็กสมาธิสั้นส าหรับผู้ปกครอง 
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการกล่าวถึงแนวทางการดูแลเด็กสมาธิสั้นส าหรับ

ผู้ปกครองไว้หลายแนวทาง ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ (Grossberg, 2015; ธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์ และ ปิยาภสัร ์ จิตภิรมย,์ 2561)   

1.6.1 ผู้ปกครองควรเรียนรูเ้กี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นให้มากท่ีสุด โดยเลือกหนังสือ
และแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อจะให้กลยุทธ์และวิธีการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง           
ซึ่งผูป้กครองตอ้งมั่นใจว่าเด็กสมาธิสัน้สามารถประสบความส าเร็จได ้ผูป้กครองสามารถท าให้เขา
ประสบความส าเร็จไดด้ว้ยกลยทุธ์และการสนบัสนนุเด็กทัง้ท่ีบา้น โรงเรียน และในชมุชน 
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1.6.2 ผูป้กครองคน้หาวิธีท่ีถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุดส าหรบัเด็กสมาธิสั้นแต่ละคน
จากนักสหวิชาชีพมาช่วยเด็กและส ารวจส่ิงแวดล้อมรอบตัวแล้วเชื่อมโยงเด็กเข้ากับกิจกรรมท่ี
เหมาะสมท่ีสดุตรงกบัความตอ้งการเฉพาะของเขาและส่ิงท่ีเขาสนใจ 

1.6.3 ผูป้กครองใชก้ารสัมผัสใหม้ากขึน้ พูดใหน้อ้ยลง เดินไปหาเด็ก เมื่อจะบอก
ใหท้ าอะไรควรเรียกความสนใจเด็ก โดยการสัมผัสท่ีมือหรือแขนหรือแตะท่ีไหล่ของเด็กมองสบตา 
หรือใหเ้ด็กพดูทบทวนส่ิงท่ีเราเพิ่งพูดไป อย่างไรก็ตามผูป้กครองไม่ควรต าหนิเด็กสมาธิสัน้ แต่ควร
หนักลบัไปช่วยสนบัสนนุเด็กเท่าท่ีผูป้กครองสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง 

1.6.4 ผู้ปกครองจัดใหเ้ด็กมีเครื่องช่วยเตือนและเครื่องช่วยจ า เช่น ให้เด็กมอง
เวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา นาฬิกาปลุก หรือเครื่องมือบอกเวลา ให้เด็กมองเห็นได้ชัดเจน         
ช่วยก ากับให้เด็กท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด และท าข้อความส าคัญให้เห็นชัดเจน โดยติด
ขอ้ความกระตุน้เตือน หรือขอ้ความส าคญัในบริเวณท่ีเด็กจะเห็นแน่นอน เพื่อเตือนว่าเขาจะตอ้งท า
อะไรบ้าง เช่น “อย่าลืมจัดกระเป๋าเรียน” และ “เอาของออกจากกระเป๋ากางเกงทุกครั้งก่อนใส่
ตะกรา้” 

1.6.5 ผูป้กครองใชค้ าสั่งท่ีเขา้ใจง่ายและชัดเจนกับเด็กสมาธิสัน้ เช่น แบ่งค าสั่ง
ออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ใชภ้าษาท่ีชัดเจนและเขา้ใจง่าย ซึ่งตอ้งใหแ้น่ใจว่าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งท่ี
ถูกต้องและเฉพาะเจาะจง เช่น “พรอ้มท่ีจะไปโรงเรียนหรือยัง" เปล่ียนเป็น "ไปแปรงฟันแล้วใส่
เสือ้ผา้" นอกจากนีอ้าจแบ่งขัน้ตอนโดยใชรู้ปภาพการใชห้รือส่ิงชีแ้นะทางสายตาอาจจะช่วยใหเ้ด็ก
ท่ีมีขอ้จ ากดัในการสนใจหรือการใชภ้าษา 

1.6.6 ผูป้กครองสรา้งแรงจูงใจให้แก่เด็กสมาธิสั้น โดยเริ่มตน้จากการใหร้างวัล
ภายนอกส าหรบัเด็กสมาธิสัน้ ซึ่งการใหร้างวัลทัง้ภายนอกและภายในเป็นส่ิงจ าเป็น แต่เด็กสมาธิ
สั้นต้องการรางวัลภายนอกเพื่อเป็นแรงจูงใจและสนับสนุนให้เขาเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นของรางวัลท่ีมีค่าแต่อาจเป็นส่ิงท่ีเขาชอบ ซึ่งใหร้างวัลภายนอกจนกว่าจะสามารถ
ใหร้างวลัภายในได ้ ตวัอย่างรางวลัภายนอก เช่น ตารางดาว รางวลั หรือการใหสิ้ทธิพิเศษ เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท าพฤติกรรมท่ีดีตามท่ีตกลงกันไว้ เช่น ตกลงกับเด็กว่าถ้าเขาท างานเสร็จตาม
ก าหนดเวลา ในแต่ละครัง้จะไดด้าว 1 ดวง และเมื่อสะสมดาวครบ 10 ดวง สามารถแลกเป็นรางวลั
ได ้เช่น เซตตัวต่อเลโก ้1 ชุด หรือไดไ้ปเล่นเครื่องเล่นท่ีสวนสนุก 1 อย่าง เป็นตน้นอกจากนีค้วรให ้
Feedback ทันทีหลังเกิดพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น Feedback ในทางบวกหรือทางลบ เช่น เมื่อเด็ก
ท าพฤติกรรมดีก็ใหค้ าชม หรือยิม้ใหใ้นทันที  รวมทัง้ใหก้ารตอบสนองต่อพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง



  

 

27 

นอกจากนี้ควรให้รางวัลก่อนการลงโทษ  ซึ่งมีขั้นตอนของการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีปัญหา 
ดงัต่อไปนี ้

1.6.6.1 ตอ้งรูว้่าพฤติกรรมดีแบบใด ท่ีเราตอ้งการใหเ้กิดแทนท่ีพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหา เช่น พฤติกรรมดี คือ “เด็กเงียบขณะนั่งรถ" แทน “การส่งเสียงดงัระหว่างนั่งรถ 

1.6.6.2 ใหร้างวัลเด็ก เช่น ใหค้ าชม และแสดงการเห็นชอบ กับพฤติกรรมดี
ทกุครัง้ท่ีเห็นเด็กท าพฤติกรรมนัน้ เช่น เมื่อเด็กนั่งรถแลว้เงียบเราก็ยิม้ใหแ้ละชมเด็กทนัที 

1.6.6.3 หลังจากท าตามขา้งตน้ได ้1 สัปดาห ์จึงค่อยใชก้ารลงโทษอย่างเบา 
(เช่น time out ตดัคะแนน และ ตดัสิทธิพิเศษ) เมื่อเด็กท าพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

1.6.7 ผู้ปกครองควรท าบ้านให้เป็นพื ้นท่ีปลอดภัยส าหรับเด็ก ซึ่งจะช่วยเด็ก
พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและความนับถือในตนเอง แล้วพวกเขาจะรูสึ้กปลอดภัยทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจและสุขใจท่ีบ้าน โดยจัดมีมุมปลอดภัยให้เด็กได้พักจากพี่น้องหรือญาติ  
และเตรียมพืน้ท่ีส าหรบัการผ่อนคลายไดฟั้งเพลงท่ีสงบโดยมีเบาะนุ่น ใชสี้ท่ีสงบเย็นถา้เด็กมีความ
ตึงเครียด อยู่ไม่น่ิง ท าใหเ้ด็กสงบไดง้่ายขึน้ นอกจากนีไ้ม่ควรใชเ้ทคโนโลยี เน่ืองจากเด็กสมาธิสัน้
ส่วนใหญ่มกัชอบดทีูวีและเล่นเกม และใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟน หรือแท็บเล็ต 

สรุปไดว้่าผูป้กครองมีแนวทางการดูแลเด็กสมาธิสัน้ โดยเริ่มตน้จากผูป้กครองต้อง
ใฝ่หาความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น ผูป้กครองควรใชค้ าสั่งท่ีเข้าใจง่ายและ
ชัดเจนกับเด็กสมาธิสั้น หรืออาจมีภาพประกอบร่วมดว้ย และแบ่งค าสั่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ   
ผู้ปกครองควรสรา้งแรงจูงใจแก่เด็กสมาธิสั้นด้วยแรงเสริมทางบวก และใช้ภาษากายท่ีอบอุ่น
ส่ือสารกับเด็กสมาธิสัน้มากยิ่งขึน้ รวมถึงการจดัใหม้ีอปุกรณช์่วยในการกระตุน้เตือน เช่น นาฬิกา
จบัเวลา ป้ายเตือน และการจดับา้นใหม้ีมมุสงบและปลอดภยั งดใชเ้ทคโนโลยี 

1.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเด็กสมาธิสั้น 
1.7.1 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเด็กสมาธิสัน้ในต่างประเทศ 

Brocki et al. (2009) ศึกษาเรื่อง Interrelations between Executive Function 
and Symptoms of Hyperactivity/ Impulsivity and Inattention in Preschoolers: A Two Year 
Longitudinal Study มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงบริหารและอาการ
ของซน หุนหันพลันแล่น และ ไม่มีสมาธิ ในเด็กก่อนวัยเรียนโดยศึกษาระยะยาว 2 ปี ในเด็กท่ีมี
คะแนนความเส่ียง ADHD และ ODD ไดแ้ก่ เด็กชาย 60 คนและเด็กหญิง 12 คน รวมทัง้หมด 72 
คน  โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ Simple Inhibition :  A computerized Go/no-go task   Selective 
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Attention The Auditory Attention subtest from the NEPSY battery Complex Inhibition: 
Stroop-like task  WM: The Children’s Size-Ordering Task CSOT Intelligence : the Block 
Design and WISC-III และแบบสอบถามตามเกณฑ์ DSM-IV ผลการศึกษาพบว่าการคิดเชิง
บริหารส่วนใหญ่สามารถท านายอาการขาดสมาธิไดม้ากกว่าอาการอยู่ไม่น่ิงหรือหุนหันพลันแล่น 
รวมทั้งองค์ประกอบประกอบพืน้ฐานของการคิดเชิงบริหารแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ
องคป์ระกอบซบัซอ้นของการคิดเชิงบริหาร 

Shimoni, Engel-Yeger, and Tirosh (2012) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Executive 
Dysfunctions among Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): 
Performance-Based Test and Parents Report มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความบกพร่องของ      
การคิดเชิงบริหาร ในกลุ่มเด็กชายท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ (ADHD) กลุ่มตัวอย่างคือเด็กชายท่ีมีภาวะ     
สมาธิสัน้จ านวน 25 คน อายุ 8-11 ปี และผูป้กครอง โดยใชเ้ครื่องมือ Behavior Assessment of 
Dysexecutive Syndrome for Children (BADS-C) มี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ planning, sequence 
behavior, sustained attention,  resistance to interference, feedback utilization, changing 
sets and dealing with new situations  และBRIEF-parents  t-tests  พบว่าผลการประเมินการ
คิดเชิงบริหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม โดยการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมประจ าวนั 

Emch (2013) ศึกษาเร่ือง Assessing Executive Functioning in Schools: The 
Utility of the BRIEF and D-KEFS in Identifying ADHD มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมิน
การคิดเชิงบริหารท่ีโรงเรียน ในการคัดแยกเด็กสมาธิสั้น โดยมีผู้เข้าร่วมอายุ 11-18 ปี จ านวน  
33 คน ซึ่งจะมีเด็ก ADHD 18 คน เด็กทั่วไป 15 คน โดยใชเ้ครื่องมือ ไดแ้ก่ BRIEF ส าหรบัครูและ
ผูป้กครอง และ D-KEFS ผลการศึกษาพบว่าคะแนนมีความแตกต่างกับ 2 กลุ่มอย่างมีนัยส าคญั 
และการคิดเชิงบริหารมีความส าคญัในการวินิจฉัยภาวะสมาธิสัน้ 

สรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นในต่างประเทศ กลุ่ม เป้าหมายท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นเด็กสมาธิสั้นตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงวัยรุ่น เปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใชก้ารเปรียบเทียบคะแนน ใชเ้ครื่องมือในการวิจยัเป็นแบบประเมินส าหรบัเด็กสมาธิ
สั้นมักใช้แบบประเมินการคิดเชิงบริหาร คือ BRIEF ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงภาวะสมาธิสั้น            
มีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงบริหาร ซึ่งในเด็กทั่วไปจะมีคะแนนของการคิดเชิงบริหารดีกว่ากลุ่ม
เด็กและผูใ้หญ่สมาธิสัน้ ทัง้นีก้ารคิดเชิงบริหารท่ีบกพรอ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
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1.7.2 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเด็กสมาธิสัน้ในประเทศไทย 
ณัฏฐ์วดี  สขุธยารกัษ์ (2553) ศึกษาเร่ืองการใชก้ิจกรรมศิลปะเพื่อปรบัพฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนสมาธิสัน้ชั้นประถมศึกษาช่วงอาย ุ8-12 ปี มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาผล
การใชก้ิจกรรมศิลปะเพื่อปรบัพฤติกรรมของนกัเรียนสมาธิสัน้ท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นการ
วิจัยแบบ One group pretest posttest Design ในนักเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้นช่วงอายุ 8-12 ปี  
ซึ่งนกัเรียนตอ้งมีใบรบัรอแพทย ์และแบบประเมินของพฤติกรรม (ครูและผูป้กครอง) เครื่องมือเพื่อ
ใช้จัดกิจกรรมศิลปะ ได้แก่  (1) ชุดกิจกรรมศิลปะ 12 กิจกรรม และ (2) แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมขณะทดลองของผู้วิจัย ผลการศึกษาพบว่าการใช้กิจกรรมศิลปะท าให้ค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง และหลังใชก้ิจกรรมศิลปะมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต ่ากว่าก่อนใช้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีขอ้เสนอแนะ คือ ครู ผูป้กครองตอ้งเขา้ใจเด็กสมาธิสั้น 
และครูควรมีเทคนิควิธีการสอนและการจดัส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่เด็กสมาธิสัน้ 

วริสรา  จุย้ดอนกลาง (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะ
ทางสังคมส าหรบันักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เป็นการวิจัยแบบ Research and 
Development มีวัตถุประสงค ์(1) เพื่อสรา้งโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะทางสังคมส าหรบันักเรียน
ระดบัช่วงชัน้ท่ี 1 ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ (2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะทาง
สังคมส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนท่ีมีภาวะ   
สมาธิสั้นในช่วงชั้นท่ี 1 (ป.2 และ ป.3) โดยพัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะทางสังคมส าหรบั
นักเรียนระดับช่วงชัน้ท่ี 1 ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ประกอบดว้ย แบบส ารวจทักษะทางสังคมฯ แผนการ
จดักิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะทางสงัคมฯ แบบประเมินทกัษะทางสงัคม แบบประเมินความพอใจต่อ
การพัฒนาทักษะทางสังคม และแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะทาง
สังคมฯ ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะทางสังคมมีประสิทธิผลในการเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมส าหรับเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น และโปรแกรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมมี         
ความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชไ้ดอ้ยู่ในระดับมาก โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ผูน้  าแผนฯ ไปใชค้วรไดร้บั
การอบรมก่อน ควรเปรียบเทียบทักษะสังคมระหว่างเด็กสมาธิสัน้และเด็กทั่วไป และน าไปใชก้บัช่วงชั้น
อื่น และโรงเรียนสงักดัอื่น 

สชุาดา  กลางสอน (2557) ศึกษาเร่ืองผลของการเสริมแรงทางบวกต่อพฤติกรรม
ก่อกวนในชัน้เรียนของเด็กสมาธิสัน้ เป็นการวิจยัแบบ Single Subject Experimental Design ดว้ย
วิธีสลับกลับแบบ ABAB มีวัตถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมก่อกวนในชัน้เรียนของเด็กสมาธิ
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สัน้โดยการใชก้ารเสริมแรงทางบวก (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อกวนในชัน้เรียนของเด็กสมาธิ
สั้น มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กสมาธิสั้น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบบันทึก
พฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนแบบช่วงเวลา แบบส ารวจตัวเสริมแรง ผลการศึกษาการส ารวจตัว
เสริมแรงเพื่อส ารวจส่ิงท่ีเด็กชอบหรือมีความต้องการก่อนน ามาใช้เป็นส่ิงเสริมแรง พบว่าการ
เสริมแรงทางบวกสามารถปรบัพฤติกรรมใหเ้ด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ลดพฤติกรรมก่อกวนในชัน้เรียน
ได ้ ขอ้เสนอแนะ คือ ท าขอ้ตกลงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อไม่ใหเ้ปล่ียนส่ิงเสริมแรงขณะท าวิจยั และ
ควรใชเ้บีย้อรรถกรเพ่ือศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ 

รติยา  ภมรปฐมกุล (2557) ศึกษาเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนรูปแบบเกม
เร่ืองการบวกและลบเลขจ านวนเต็มส าหรบัเด็กสมาธิสัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการวิจยัแบบ One 
group pretest posttest design วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รูปแบบเกม เรื่อง การบวกและการลบเลขจ านวนเต็ม ส าหรับเด็กสมาธิสั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนฯ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กสมาธิสั้นท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนฯ
ส าหรบัเด็กสมาธิสัน้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กสมาธิสัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
เครื่องมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน รูปแบบเกมเรื่องการบวกและการลบเลขจ านวน
เต็ม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า  
(1) บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนรูปแบบเกม เรื่อง การบวกและลบเลขจ านวนเต็ม ส าหรบัเด็ก
สมาธิสั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก าหนด 83.33/80.15  
(2) เด็กสมาธิสัน้ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนรูปแบบเกม เรื่อง การบวกและการลบ
เลขจ านวนเต็มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (3) เด็กสมาธิสั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รูปแบบเกม เรื่อง การบวกและการลบเลขจ านวนเต็ม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 อยู่ใน ค่าระดับมาก
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.89 

สรุปจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นในประเทศไทย พบว่า
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเด็กสมาธิสั้นอยู่ในระดับประถมศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ เช่น 
กิจกรรมศิลปะ โปรแกรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม การเสริมแรงทางบวก และบทเรียน
คอมพิวเตอรช์่วยสอนในรูปแบบเกม ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าว
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สามารถช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นได ้ทัง้ในดา้นการปรบัพฤติกรรม ส่งเสริมทักษะทางสังคม  และ
พฒันาในดา้นวิชาการใหแ้ก่เด็กสมาธิสัน้ 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการคิดเชิงบริหาร 
2.1 ความหมายของการคิดเชิงบริหาร 

จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการใหค้วามหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกบัการคิด
เชิงบริหารไวห้ลายความหมาย ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า 

การคิดเชิงบริหาร หมายถึง กระบวนการคิดของสมองระดับสูงในต าแหน่งของ
สมองส่วนหนา้สุด (Prefrontal Cortex) ท าใหม้นุษย์สามารถบริหารจัดการตนเองจนส าเร็จตาม
เป้ าหมาย  (Goal directed behavior) (Brown, 2013; Yuen-yi Lai & Wai-kit Yung, 2017; 
นวลจันทร ์ จุฑาภัคดีกุล, 2558; ปนัดดา ธนเศรษฐกร, 2561; วีระศักด์ิ ชลไชยะ, 2561)  ซึ่งใน    
การพฒันาการคิดเชิงบริหารเกิดการขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและพฒันาขึน้อย่างต่อเน่ืองในวัยเด็ก
ถึงวัยรุ่นหรือประมาณอาย ุ20 ปี (Brown, 2013) ทัง้นีก้ารหมั่นฝึกฝนทักษะดา้นการคิดเชิงบริหาร 
(EF) มีความส าคญัต่อการสรา้งเครือข่ายใยประสาทระหว่างสมองส่วนหนา้สุดกบัสมองส่วนอื่น ๆ 
ทางดา้นหลงั ซึ่งจะช่วยพฒันาดา้นการรูคิ้ดของเด็ก (Skill Learning) ซึ่งส าคญัต่อความส าเร็จดา้น
การเรียนทุกระดับชั้น รวมไปถึงความส าเร็จของการท างานและการมีครอบครัว (นวลจันทร์   
จฑุาภคัดีกุล, 2558) 

สรุป การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions: EF)  คือ กระบวนการท างานของ
สมองระดับสูง ซึ่งถูกควบคุมโดยสมองส่วนหนา้สุด (Prefrontal cortex) และเชื่อมโยงการท างาน
กบัส่วนอื่น ๆ ในสมอง ซึ่งท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ ความคมุความคิด อารมณ ์และพฤติกรรม เพื่อให้
บุคคลนัน้สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไว ้

2.2 ความส าคัญของการคิดเชิงบริหาร 
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของการคิดเชิง

บริหารไวห้ลายดา้น ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า (Yuen-yi Lai & Wai-kit Yung, 2017; วีระศกัด์ิ 
ชลไชยะ, 2561) ดงันี ้

2.2.1 ดา้นสุขภาพกาย มีความสัมพันธ์กับการรบัประทานอาหารท่ีมีแคลอรีสูง 
ภาวะอว้นลงพงุ ออกก าลงักายนอ้ย ความดนัเลือดสงู เบาหวานไขมนัในเลือดสงู และการยึดมั่นใน
การช่วยเหลือท่ีไม่ถกูวิธี รวมทัง้การติดยาเสพติด   
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2.2.2 ด้านสุขภาพจิต การคิดเชิงบริหารท่ีมีความบกพร่องกับโรคทางจิต เช่น 
ความประพฤติผิดปกติ (Conduct Disorder: CD) ภาวะย า้คิดย า้ท า (Obsessive-Compulsive 
Disorder: OCD) ภาวะจิตเภท (Schizophrenia) ภาวะซึมเศร้า (major depressive disorder: 
MDD) ซึ่งในเด็กพบปัญหาการควบคุมตนเองบกพร่องซึ่งมีความสัมพนัธก์ับปัญหาพฤติกรรมและ
จิตเวช ท่ีหลากหลาย เช่น ภาวะสมาธิสัน้หรือ (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) 
การติดยาเสพติด (Addictions) และภาวะวิตกกงัวล (Anxiety disorders) 

2.2.3 ดา้นการเรียน การคิดเชิงบริหารส าคัญต่อความพรอ้มในการเขา้โรงเรียน
มากกว่าระดับเชาวปั์ญญาหรือระดับความสามารถในการอ่านหนังสือหรือคิดค านวณ คนท่ีมีการ
คิดเชิงบริหารไม่ดีจะเพิ่มความเส่ียงต่อความลม้เหลวในการเรียน และมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรม
หนุหนัพลนัแล่นมากขึน้   

2.2.4 ดา้นการท างาน ผูท่ี้มีความบกพรอ่งในการคิดเชิงบริหารน าไปสู่การท างาน
ท่ีไม่ดี มีประสิทธิภาพในการท างานลดลง มีความยากล าบากในการหางานและรกัษางานท่ีท าอยู่
ไม่ได ้ส าหรบัการท างานร่วมกับผูท่ี้มีความบกพรอ่งในการคิดเชิงบริหารพบความยากล าบากท่ีจะ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ไดร้บัความเชื่อถือนอ้ย และมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าความรุนแรง 

2.2.5 ด้านคุณภาพชีวิต ผู้ท่ีมีการคิดเชิงบริหารดีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ผู้ท่ีมี    
ความบกพรอ่งในการคิดเชิงบริหารจะมีความยากล าบากในการใชช้ีวิตคู่  

2.2.6 ด้านสังคม ผู้ท่ีมีความบกพร่องในการคิดเชิงบริหารน าไปสู่ปัญหาทาง
สงัคม และสาธารณะ เช่น อาชญากรรม ความรุนแรง พฤติกรรมประมาท และการระเบิดอารมณ์ 

สรุป การคิดเชิงบริหารมีความส าคัญ คือ บุคคลท่ีมีการคิดเชิงบริหารท่ีดีจะส่งผลต่อ
การประสบความส าเร็จในดา้นการเรียน การท างาน คุณภาพชีวิตท่ีดี และการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นใน
สงัคม ส าหรบับุคคลท่ีมีการคิดเชิงบริหารบกพรอ่งจะส่งผลเสียต่อสขุภาพกาย 
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2.3 องคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหาร 
 
ตาราง 1 สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหาร 
 

องคป์ระกอบ 

Yuen-yi 
Lai and 
Wai-kit 
Yung 
(2017) 

The 
National 
Center for 
Learning 
Disabilities 
(2013) 

Chriz 
A. 
Zeigler 
and 
Dendy 
(2002) 

The 
National 
Resource 
on ADHD 
(2018) 

นวลจันทร ์ 
จุฑาภัคดี
กุล 

(2560) 

สุภาวดี 
หาญ
เมธี 

(2560) 

1.ความยืดหยุ่น
ความคิด  

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

2.การใส่ใจจดจ่อ  ✓     ✓ 
3.การก าหนด
เป้าหมาย 

✓  ✓   ✓ 

4.การประมวลผล
ขอ้มลู  

✓      

5.การจ าเพ่ือใชง้าน    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6.การควบคมุความ
ยบัยัง้ชั่งใจ  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.การควบคมุอารมณ ์   ✓ ✓  ✓ ✓ 
8.การวางแผนและ
การจดัการ 

 ✓   ✓ ✓ 

9.การคิดริเร่ิม  ✓   ✓ ✓ 
10.การประเมินตนเอง   ✓   ✓ ✓ 
11.การแกปั้ญหาที่
ซบัซอ้น   

  ✓    

 
จากตาราง 1 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหาร พบว่าองคป์ระกอบท่ี

ถูกกล่าวถึงซ า้กันมากท่ีสุด คือ มีการกล่าวถึง  5 ใน 6 พบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การยืดหยุ่น
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ความคิด (Cognitive Flexibility) และการจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) รวมทั้งการควบคุม
ความยบัยัง้ชั่งใจ  (Inhibitory Control) ถึงแมว้่าจะมีการใชช้ื่อท่ีแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาไปถึง
ความหมายพบว่ ามีลั กษณะคล้ายค ลึ งกัน  รอ งลงมา  คือ  มี ก า รก ล่ า วถึ ง   4 ใน  6  
พบ 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมอารมณ ์(Emotion Control) มีการกล่าวซ า้กันถึง 3 ใน 6  
พบ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)  การคิดริเร่ิม (Initiate) 
การประเมินและตรวจสอบตนเอง (Self Monitoring) และการวางแผน จัดระบบ ด าเนินการ 
(Planning and Organizing) มีการกล่าวซ า้กันถึง 2 ใน 6 พบ 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใส่ใจจด
จ่อ (Attention) และมีการกล่าวซ า้กันถึง 1 ใน 6 พบ 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การประมวลผลขอ้มลู 
(Information processing) และ การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน (Complex Problem Solving) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

2.3.1 การจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) หมายถึง การจ าขอ้มูลต่าง ๆ  ไวใ้น
ใจท่ีไดม้าจากประสบการณเ์ดิมในชีวิต ท าความเขา้ใจ เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงขอ้มูลเก่ากับ
ขอ้มลูใหม่น าออกมาใชต้ามสถานการณท่ี์ตอ้งการ เพื่อจดจ าส่ิงท่ีท าผิดพลาดโดยไม่กระท าผิดซ า้ 

2.3.2 การควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ (Inhibitory Control) หมายถึง ความ สามารถ
ในการยับยั้งอารมณ์ หยุดการกระท า หยุดความคิด เพื่อให้จดจ่อใส่ใจกับส่ิงท่ีท า หรือ
ความสามารถในการเพิกเฉยต่อส่ิงเรา้หรือส่ิงล่อใจ 

2.3.3 การยืดหยุ่นความคิด (Cognitive Flexibility) หมายถึง สามารถเปล่ียนจดุ
สนใจเปล่ียนโฟกสัหรือทิศทางใหเ้หมาะสมกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ โดยสามารถคิดแนวทางต่าง ๆ 
ไดม้ากกว่า 1 ทาง 

2.3.4 การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) หมายถึง การแสดงออกอย่าง
เหมาะสมเมื่อโกรธ ผิดหวงั เสียใจ ใชเ้วลาไม่นานในการคืนอารมณส์ู่ภาวะปกติ หรือความสามารถ
ในการทนต่อความคิดในทางลบก่อนการแสดงหรือการพดู 

2.3.5 การวางแผน จัดระบบ ด าเนินการ (Planning and Organizing) หมายถึง 
การวางแผนและการจัดระบบด าเนินการเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญ          
การด าเนินการ โดยไม่ติดอยู่กบัปัญหารายละเอียดปลีกย่อย จนท างานไม่ส าเร็จ 

2.3.6 การคิดริเริ่ม (Initiate) หมายถึง ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือท างาน
ตามท่ีคิด มีทกัษะในการริเริ่มสรา้งสรรคส่ิ์งต่าง ๆ และเร่ิมตน้โดยไม่ชกัชา้ 
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2.3.7 การประเมินและตรวจสอบตนเอง (Self Monitoring) หมายถึง การเฝา้ตาม
ดูและสะท้อนผลของการกระท า รูอ้ารมณ์ตนเองรูจ้ักตนเอง รวมทั้งการตรวจสอบและประเมิน
ตนเอง 

2.3.8 การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) หมายถึง ความพากเพียร
มุ่งสู่เป้าหมายเมื่อตัง้ใจและลงมือท าส่ิงใดแลว้ก็มีความมุ่งมั่นอตุสาหะเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

2.3.9 การใส่ใจจดจ่อ (Attention) หมายถึง การมุ่งความสนใจอยู่กับส่ิงท่ีท า   
อย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึงโดยไม่วอกแวกไปตามปัจจยัไม่ว่าภายนอกหรือภายในตนเองท่ี เขา้
มารบกวน   

2.3.10 การประมวลผลขอ้มูล (Information processing) หมายถึง ประมวลผล
ขอ้มลูท่ีไดร้บัอย่างคล่องแคล่วและความเร็วในการประมวลผล  

2.3.11 กา รแก้ ปัญหา ท่ีซับ ซ้อน  (Complex Problem Solving) หมายถึ ง  
การแยกแยะ การวิเคราะหปั์ญหา การจดัองคป์ระกอบใหม่ และการจดัระเบียบเป็นแนวคิดใหม่ ๆ 

เมื่อพิจารณาถึงเนือ้หาพบว่าจากการศึกษาของ นวลจันทร์  จุฑาภัคดีกุล (2560) 
พบว่า การจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) เป็นพัฒนาการเริ่มตน้ของเด็กอายุ 1 ปี การควบคมุ
ความยับยั้งชั่ งใจ (Inhibitory Control) จะพัฒนาในช่วงอายุ 3-3.5 ปี การยืดหยุ่นความคิด 
(Cognitive Flexibility) จะพัฒนาในช่วงอายุ 4-4.5 ปี การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  
จะพฒันาในช่วงอาย ุ4.5-6 ปี และการวางแผนจดัการ (Plan/Organize) จะพฒันาในช่วงอาย ุ4.5-
6 ปี ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับพฒันาการของเด็กปฐมวัย ทัง้นีอ้งคป์ระกอบอื่น ๆ จะถูกพัฒนาเมื่อ
อายุ 6 ปีขึน้ไป รวมทัง้ สุภาวดี หาญเมธี (2561) กล่าวว่าการจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) 
การควบคุมความยับยั้ งชั่ งใจ (Inhibitory Control) และการยืดหยุ่นความคิด (Cognitive 
Flexibility) ทั้ง 3 องค์ประกอบนีเ้ป็นองค์ประกอบของทักษะพืน้ฐานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งใน  
การพฒันาองคป์ระกอบดา้นอื่น ๆ    

ซึ่งเมื่อศึกษาองคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหารท่ีความบกพร่องในเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยพบองคป์ระกอบตามตาราง 2 ดงันี ้
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ตาราง 2 สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิง 
 

องคป์ระกอบ Barkley (2017) Brown (2013) 

Sherman and 
Brooks (2010) 
จาก BRIEF 
Preschool 

1.ความตระหนกัรูใ้นตนเอง  ✓   
2.การยบัยัง้ชั่งใจ  ✓ ✓ ✓ 
3.ความจ าเพ่ือใชง้าน ✓ ✓ ✓ 
4.การควบคมุอารมณ ์ ✓ ✓ ✓ 
5.ความพยายามและกระตือรือรน้ ✓ ✓  
6.การวางแผนและการจดัการ ✓ ✓ ✓ 
7.การมุ่งความสนใจ ✓ ✓  
8.การเปล่ียนความคิด   ✓ 

 
จากตาราง 2 การสังเคราะหอ์งคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ

สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ซึ่งประกอบดว้ย Barkley (2017)  และ Brown (2013) ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ
และศึกษา     การคิดเชิงบริหารในเด็กสมาธิสัน้ ประกอบกบัองคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัจากแบบประเมิน Behavior Rating Inventory of Executive Function ®—Preschool 
Version หรือ BRIEF-P (Sherman & Brooks, 2010) พบว่าองคป์ระกอบท่ีถูกกล่าวถึงซ า้กันมาก
ท่ีสดุ คือ มีการกล่าวถึง  4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. ความจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory)  
2. ความยบัยัง้ชั่งใจ (Inhibition)  
3. การควบคมุอารมณ ์(Emotion Control)  
4. การวางแผน จดัระบบ ด าเนินการ (Planning and Organizing) 
ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ชื่อท่ีแตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณาไปถึงความหมายพบว่ามี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รองลงมา คือ ความพยายามและกระตือรือรน้ (Self-motivation/Effort) และ
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ไม่มีองคป์ระกอบท่ีซ า้กัน ไดแ้ก่ ความตระหนักรูใ้นตนเอง (Self-awareness) การมุ่งความสนใจ 
(Focus) และการเปล่ียนความคิด (Shift) 

ซึ่งในการศึกษาครั้งนีเ้ลือกการจ าเพื่อใช้งาน (Working Memory) และการควบคุม
ความยับยั้งชั่งใจ (Inhibition) เน่ืองจากตามพัฒนาการแลว้ องคป์ระกอบทัง้ 2 ดา้นนี ้จะพัฒนา
ในช่วงอายุ 1 - 3.5 ปี ดังนั้นหากต้องการให้พัฒนาการขององค์ประกอบด้านอื่น ๆ พัฒนาขึน้   
ควรส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงมีพฒันาการขององคป์ระกอบในดา้น
การจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) และการควบคุมความยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory Control) ให้
สมบูรณ์ก่อน จึงจะส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) และการวางแผน จัดระบบ 
ด าเนินการ (Planning and Organizing) ต่อไป โดยรายละเอียดของการจ าเพื่อใชง้าน (Working 
Memory) และความยบัยัง้   ชั่งใจ  (Inhibition) ดงันี ้

2.3.1 การจ าเพื่อใช้งาน 
2.3.1.1 ความหมายของการจ าเพื่อใชง้าน 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการจ าเพื่อใชง้าน พบว่ามีหลายความหมาย ดงันี ้
การจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) หมายถึง การเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ไวใ้น

ใจ เพื่อท าความเขา้ใจ เปรียบเทียบ คิดเชื่อมโยงกับประสบการณเ์ดิม ประมวลผลใช้งาน  และ
เลือกขอ้มูลชิน้ท่ีเหมาะสมน าออกมาใชช้่วยใหเ้ราจ าขอ้มลูไดห้ลายต่อหลายเรื่องในเวลาเดียวกนั  
(Diamond, 2014; นวลจันทร ์  จุฑาภัคดีกุล, 2560; สถาบันรักลูกเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561c)  ซึ่งเริ่ม
พฒันาปลายขวบปีแรกโดยตอ้งอาศยัการจดจ่อใส่ใจ (Attention) (นวลจนัทร ์ จฑุาภคัดีกุล, 2560) 
ซึ่งความจ าเพื่อใช้งานมีบทบาทส าคัญมากในชีวิต เช่น ด้านการเรียน (การจดจ าส่ิงท่ีอ่าน  
ประมวลผล  และน ามาตอบค าถาม) และด้านการเล่น (การจดจ ากติกาการเล่นเกม) เป็นต้น 
(สถาบนัรกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561b) 

สรุปไดว้่า การจ าเพื่อใชง้าน (Working Memory) หมายถึง การเก็บและจดจ า
ขอ้มูลเพื่อประมวลผลและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรูม้าแล้ว แลว้น ามาใชง้านเพื่อให้
บรรลเุป้าหมาย 

2.3.1.2 ชนิดของการจ าเพื่อใชง้าน 
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับชนิดการจ าเพื่อใชง้าน พบว่ามีหลายความหมาย 

การจ าเพื่อใช้งาน สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ (Brain Training Center, n.d.; Diamond, 
2014; Weijer-Bergsma, Kroesbergen, & Luit, 2015) ไดแ้ก่  
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1. ความจ าในการรบัรูจ้ากการได้ยิน (Auditory/Verbal Working Memory) 
เพื่อจ าและท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีไดย้ิน ซึ่งเด็กโตจะสามารถใชเ้พียงความจ าในการรบัรูจ้ากการได้
ยิน 

2. ความจ าในการรบัรูจ้ากการมองเห็น-มิติสมัพนัธ ์(Visual-Spatial Working 
Memory) เพื่อจ าและท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเห็น เช่น รูปภาพ ล าดบัและรูปแบบ เด็กเล็กตอ้งพึ่งพา
หน่วยความจ าในการมองเห็นเชิงพืน้ท่ี เพ่ือเรียนรูแ้ละประยกุตใ์ชท้กัษะใหม่ทางคณิตศาสตร ์

สรุปได้ว่า ความจ าเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ความจ าในการรับรูจ้าก    
การได้ยิน (Auditory/Verbal Working Memory) เป็นการจ าโดยการรับข้อมูลผ่านเสียง  และ
ความจ าในการรบัรูจ้ากการมองเห็น-มิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Working Memory) เป็นการจ า
โดยการรบัขอ้มลูผ่านการมองเห็น 

2.3.2 การควบคุมความยับย้ังชั่งใจ 
2.3.2.1 ความหมายของการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมความยับยั้งชั่ งใจงานพบหลาย
ความหมาย ดงันี ้

การหยุดคิดก่อนท า (Inhibition) หรือ การควบคุมความยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory 
Control) หมายถึง พัฒนาการในช่วง 3 - 3.5 ปี เป็นความสามารถในการหยุดยั้งอารมณ ์กระท า 
ความคิด จากส่ิงรบกวนหรือนิสัยความเคยชิน ท าใหเ้ด็กสามารถจดจ่อและมีช่วงความสนใจได้
เหมาะสม  รวมทัง้ช่วยใหเ้ด็กรูจ้กัอดทนรอคอย การต่อคิว ไม่ขโมยของผูอ้ื่น และควบคุมตวัเองได้
ไม่ตะโกน ตบ ตี ต่อยเตะคนอื่น ทัง้นีเ้ด็กท่ีการควบคุมความยับยั้งชั่งใจดีจะช่วยใหเ้ด็กสามารถ
เลือกสนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้ดี (Selective Attention) สามารถควบคุมตนเองได้ (Self Control)  
มีระเบียบวินัย และสามารถชะลอความอยาก “อดเปรีย้วไว้กินหวาน” ได้ (Diamond, 2014; 
นวลจนัทร ์ จฑุาภคัดีกุล, 2560; สถาบนัรกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561a)  

สรุปได้ว่ า  การควบคุมความยับยั้ งชั่ ง ใจ  ( Inhibitory Control) หมายถึง 
ความสามารถในการหยดุพฤติกรรมและอารมณจ์ากการกระตุน้ของส่ิงเรา้รอบตวัแลว้แสดงออกให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งท าให้เด็กสามารถหยุดคิด รอคอย ควบคุมตนเอง และมีช่วง        
ความสนใจที่เหมาะสมกบัวยัและสถานการณ ์
 

2.4 การประเมินการคิดเชิงบริหาร 
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จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประเมินการคิดเชิงบริหาร ซึ่งสามารถกล่าว
โดยสรุปไดว้่า (นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกุล และอรพินท ์เลิศอวสัตระกูล, 2562) การประเมินการคิดเชิง
บริหารแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

2.4.1 การประเมินการคิดเชิงบริหารแบบไม่เป็นทางการ  
- การใชห้ลกัขัน้ตอนทั่วไป (Milestone) 
- การเปรียบเทียบพฒันาการกบัเด็กวยัเดียวกนั 
- การประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือประเมินผ่าน

กิจกรรมจากผูป้กครองหรือผูท่ี้คุน้เคยกบัเด็ก 
2.4.2 การประเมินการคิดเชิงบริหารแบบเป็นทางการโดยใช้แบบประเมิน

หรือแบบคัดกรองที่เป็นมาตรฐาน  
ใช้การคัดกรองโดยการใชเ้กมในการทดสอบการคิดเชิงบริหารในเด็กเล็ก และ   

การประเมินโดยการใชโ้ปรแกรมซอฟแวร ์รวมทัง้การวดัการท างานของสมองในขณะท่ีเด็กเล่นเกม
ท่ีใช้ทดสอบ  โดยการประเมินดังกล่าว ต้องได้รับการประเมินจากนักวิชาชีพท่ีได้รับการอบรม    
การใชม้าแลว้  ซึ่งจากการสังเคราะหง์านวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งการประเมินการคิดเชิงบริหารแบบเป็น
ทางการที่ใชบ้่อยในต่างประเทศไดแ้ก่แบบประเมินดงัต่อไปนี ้

- Behavioral Rating inventory of Executive Functioning (BRIEF)  
เป็นแบบประเมินพฤติกรรมของการคิดเชิงบริหารในโรงเรียนและท่ีบา้นโดยใชแ้บบย่อ (BRIEF) 
แบบสอบถามท่ีจัดท าขึน้ส าหรบัผูป้กครองและครูของเด็กวัยเรียน โดยใชป้ระเมินเด็กในช่วงอายุ    
5 - 18 ปีใชเ้วลาในการประเมินประมาณ 10 - 15 นาที (Psychological Assessment Resource, 
2018)  นอกจากนี้ยังมี  Behavioral Rating inventory of Executive Functioning – Preschool 
Version (BRIEF-P) เพื่อใชใ้นการประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียนหรือ อายุ 2 - 6 ปี 
แ ล ะ  Behavioral Rating inventory of Executive Functioning – Adult Version (BRIEF-A)  
เพื่อใชใ้นการประเมินการคิดเชิงบริหารในผูใ้หญ่หรือ อาย ุ18 - 90 ปี (นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกุล และ
อรพินท ์เลิศอวสัตระกูล, 2562) 

- The Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome of Children 
(BADS-C) ช่วยในการวัดในระยะแรกเริ่มของความบกพร่องของการคิดเชิงบริหารในเด็ก ตีพิมพ์ 
ปีท่ี 2003 โดยใชป้ระเมินเด็กในช่วงอายุ 7 ปีถึง 16 ปี ใชเ้วลาในกระประเมินประมาณ 35 ถึง 45 
นาที  (Pearson Education, 2018) 
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ส าหรบัในประเทศไทยพบการประเมินแบบมาตรฐานของการคิดเชิงบริหาร โดย
ทีมวิจัย คือ นวลจันทร ์จุฑาภักดีกุล et al. (2560) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีไดร้บัการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีแบบมาตรฐานของการคิดเชิงบริหาร จึงได้พัฒนาแบบประเมิน
พฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวยัเรียนขึน้ เน่ืองจากเด็กในวยันีเ้ป็นวยัท่ีเหมาะสมกับ
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารมากท่ีสุดผ่านงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาและหาค่าเกณฑม์าตรฐาน
เครื่องมือประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย ซึ่งโครงการวิจยันีม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อพัฒนาและ
หาค่าเกณฑ์มาตรฐานแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-101) และแบบ
ประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102) ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ครู
อนุบาลใชป้ระเมินเด็กในชั้นเรียน ซึ่งแบบประเมินการคิดเชิงบริหารดังกล่าวใชป้ระเมินเด็กชาย-
หญิงท่ีมีอายุระหว่าง 2-6 ปี เท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบ MU.EF-101 (ชุดสีฟ้า) เป็นขอ้
ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงบวกท่ีแสดงถึงพัฒนาการดา้นการ คิดเชิงบริหารแต่ละดา้นของเด็ก
วัย 2-6 ปี โดยถามว่าเด็กมีพฤติกรรมเหล่านั้นบ่อยแค่ไหน แบบ MUEF-101 ใช้ประเมินและ
ติดตามพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย 2-6 ปี และแบบ MU.EF-102 (ชุดสีชมพู)  
เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมในชัน้เรียนท่ีเป็นความ บกพร่องของการคิดเชิงบริหารแต่
ละดา้นของเด็กวยั 2-6 ปี ซึ่งมีความหมายของชื่อย่อแบบประเมิน ดงันี ้

MU    หมายถึง มหาวิทยาลยัมหิดล 
EF    หมายถึง แบบประเมินนีใ้ชป้ระเมินการคิดเชิงบริหาร (EF)  
เลขตวัแรก    หมายถึง ช่วงอายขุองเด็ก ดงันีคื้อ 

เลข 1 หมายถึง ปฐมวยัช่วงอาย ุ2-6 ปี เลขสองตวัหลงั  
เลข 01 หมายถึง แบบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหาร 
เลข 02 หมายถึง แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหาร 

ทั้งนีแ้บบประเมินทั้งสองชุดมีรูปแบบค าถามเหมือนกัน  ซึ่งจะมีจ านวน 32 ขอ้ 
แบ่งเป็น 5 ดา้น (นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกุล และอรพินท ์เลิศอวสัตระกูล, 2562) ดงันี ้

1. ค าถามดา้นการหยดุ การยบัยัง้พฤติกรรม (Inhibit) จ านวน 10 ขอ้  
2. ค าถามดา้นการเปล่ียน/ ยืดหยุ่นความคิด (Shift) จ านวน 5 ขอ้  
3. ค าถามดา้นการควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) จ านวน 5 ขอ้  
4. ค าถามดา้นความจ าขณะท างาน (Working memory) จ านวน 6 ขอ้  
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5. ค าถามดา้นการวางแผนจดัการ (Plan/Organize) จ านวน 6 ขอ้ 
ผูป้ระเมินตอ้งเป็นครูท่ีเคยสอนหรือเคยดแูลเด็กท่ีถกูประเมินมาแลว้อย่างนอ้ยไม่

ต ่ากว่า 2-3 เดือน และเป็นผูท่ี้รูจ้กัคุน้เคยกบัพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างดี เน่ืองจากขอ้ค าถามส่วน
ใหญ่เกี่ยวกบัพฤติกรรมในชั้นเรียนและความถี่ของพฤติกรรมที่ครูสงัเกตเห็นในช่วงเวลา 2-3 เดือน
ท่ีผ่านมา ดงันัน้ครูท่ีไม่รูจ้กัเด็กดีพอจะไม่สามารถประเมินพฤติกรรมไดต้รงกบัความเป็นจริง 

วิธีการประเมิน โดยครูผู้ประเมินตอบค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กโดยให้
คะแนนตามความถี่ท่ีครูสงัเกตเห็นเด็กแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา เช่น 

0 หมายถึง ไม่เคยเลย  
1 หมายถึง นานนานครัง้ (1-2 ครัง้/เดือน)  
2 หมายถึง บางครัง้ (1-2 ครัง้/สปัดาห)์  
3 หมายถึง บ่อยครัง้ (3-4 ครัง้/สปัดาห)์ 
4 หมายถึง เป็นประจ า (ทกุวนั ทกุครัง้) 

การแปลผล จะแปลผลจากคะแนนดิบ (Raw Score) หรือคะแนนท่ีไดจ้ากการวัด
ดว้ยแบบประเมินโดยตรง ยังไม่สามารถอธิบายความหมายของคะแนนไดช้ัดเจนนัก ในการแปล
ผลจึงตอ้งท าการเปล่ียนคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (คะแนน T) เสียก่อนจึงจะสามารถ
น ามาเปรียบเทียบกันอย่างมีความหมาย และสามารถน าไปใชป้ระโยชนแ์ก่ตัวเด็กได ้โดยคะแนน
มาตรฐาน I คือคะแนนท่ีแปลงมาจากคะแนนดิบกลายเป็นคะแนนท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 50 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 โดยยังคง มีลักษณะการกระจายของขอ้มลูเหมือนกับการกระจาย
ของคะแนนดิบทุกประการ ดังนั้นผู้วิจัยจึง สรา้งกราฟเทียบคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐานท่ี      
(T-Score) ไวใ้นส่วนท่ี 4 ของแบบประเมินเพื่อความสะดวกแก่ครูในการเทียบคะแนนมาตรฐานได้
ทันทีโดยไม่ตอ้งเปิดตาราง ในการรวมคะแนนสามารถน าคะแนนดิบท่ีไดจ้ากการรวมคะแนนของ
แต่ละตวับ่งชีจ้าก (1) ถึง (5) และคะแนนรวมของทกุตวับ่งชี ้(ภาพรวมทกุตวับ่งชี)้ ไปก าหนดจดุบน
กราฟเพื่อเทียบคะแนนดิบเป็นคะแนน T ของเด็ก ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดตาราง จากนั้นน าช่วง
คะแนน T ท่ีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑข์องแต่ละแบบประเมิน เพื่อแปลความหมายต่อไป 

 
 
 
 



  

 

42 

ตาราง 3 สรุปวิธีการประเมินการคิดเชิงบริหาร 
 

การประเมินแบบไม่เป็นทางการ การประเมินแบบเป็นทางการ 
- ใชห้ลกัขัน้ตอนทั่วไป 

(Milestone) 
- เปรียบเทียบกบัเด็กวยัเดียวกนั 
- ประเมินผ่านพฤติกรรมที่

แสดงออกในสถานการณต่์าง ๆ  
- ประเมินผ่านกิจกรรมจาก

ผูป้กครองหรือผูท่ี้คุน้เคยกบัเด็ก 

แบบประเมินหรือแบบคัดกรองท่ีเป็นมาตรฐานท่ี
ใช่บ่อย เช่น ในต่างประเทศ Behavioral Rating 
inventory of Executive Functioning และThe 
Behavioral Assessment of Dysexecutive 
Syndrome of Children และในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร 
และ แบบประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดา้นการ
คิดเชิงบริหาร เกม โปรแกรมซอฟแวร ์และการวดั
การท างานของสมองในขณะท่ีเด็กเล่นเกมท่ีใช้
ทดสอบ 

 
ส าหรับการประเมินการคิดเชิงบริหารในองค์ประกอบด้านการจ าเพื่อใช้งาน 

(Working Memory) และการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ (Inhibitory Control) มีรายละเอียดดงันี ้
2.4.3 การประเมินความจ าเพื่อใช้งาน 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่าการประเมินความจ าเพื่อ ใช้งานมี
หลากหลายวิธี ดงันี ้(CogniFit, n.d.-b; Diamond, 2014; My Brain Test, n.d.; Pellicano, 2012; 
Schoemaker et al., 2012)  

2.4.3.1 The Automated Working Memory Assessment (AWMA) battery 
เป็นแบบประเมินมาตรฐาน ท่ีผ่านการเก็บขอ้มูลจากเด็กจ านวน 1,470 คน อายุ 5 – 6 ปี และเด็ก
จ านวน 1,719 คน อาย ุ8 – 9 ปี 

 2.4.3.2 Sequencing Test WOM-ASM เ ป็นชุดของลูกบอลท่ีมีตั ว เ ลข
ต่างกนัจะปรากฏขึน้บนหนา้จอ ผูท้ดสอบจะตอ้งจดจ าชดุลกูบอลเพื่อท าซ า้ในภายหลัง จ านวนลูก
บอลจะเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ จนกว่าผู้ทดสอบจะท าผิดพลาด ผูท้ดสอบจะตอ้งบอกตัวเลขหลังจากการ
ทดสอบแต่ละครัง้ ซึ่งมีลกัษะคลา้ยคลึงกับ Free Digit Span Memory Test โดยใหผู้ท้ดสอบพิมพ์
ตัวเลขท่ีคุณเห็นในช่องด้านล่าง ผูท้ดสอบสามารถเปล่ียน“ ช่วง” ของตัวเลขท่ีแสดงดา้นล่างจอ 
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เพื่อใหก้ารทดสอบนีม้ีความทา้ทายมากขึน้ใหผู้้ทดสอบสลบัจากล าดบัไปขา้งหนา้ (Forward Digit 
Span) เป็นแบบยอ้นกลับ (Backward Digit Span) และเปล่ียนความเร็วการทดสอบจากช้าเป็น
เร็ว ทัง้นีค้นส่วนใหญ่สามารถจดจ าตวัเลข 5 ถึง 8 หมายเลขติดต่อกนั ทัง้นีก้ารจดจ าตามล าดบั 

2.4.3.3 Missing Scan Task (MST) เป็นเครื่องมือประเมินความจ าเพื่อใช้
งานในเด็กอายุ 3-6 ปี ปรบัปรุงมาจาก Buschke’s original MST เป็นถุง Beanie Babies มีสัตว์ 
65 ตัว มีวิธีการประเมินโดยใหเ้ด็กดูสัตวท่ี์เด็กรูจ้ักชื่ออยู่แลว้ ซึ่งเด็กอายุ 3 - 4 ปี เริ่มจ าสัตวจ์าก    
3 ตัว ส าหรับเด็กอายุ 5 - 6 ปี เริ่มจ าสัตว์จาก 4 ตัว โดยให้เด็กจ า 3 วินาที แล้วน าสัตว์เขา้บา้น 
ต่อมาน าสัตวอ์อกจากบา้นโดยสัตวจ์ะหายไป 1 ตัว เด็กจะมีเวลา 10 วินาทีในการตอบว่าสัตวต์วั
ใดหายไป เมื่อเด็กตอบได้จะเพิ่มจ านวนสัตว์ขึ ้นครั้งละ 1 ตัวตามล าดับ (Roman, Pisoni, & 
Kronenberger, 2014) 

2.4.3.4 Spatial Span หรือ  Corsi Blocks task เ ป็น เครื่ อ งมื อประ เมิ น
ความจ าเพื่อใช้งานเชิงพื ้นท่ีสามารถทดสอบ โดยผู้ทดสอบจะแสดงบล็อกบอร์ดท่ีมีลูกบาศก์  
9 กอ้น ผูท้ดสอบชีล้กูบาศก ์(1-9) ตามล าดบั แลว้ใหเ้ด็กท าซ า้ล าดบัตามล าดบั (ไปขา้งหนา้) หรือ
ยอ้นกลบั (ถอยหลงั)  

2.4.3.5 Recognition Test WOM-REST เป็นเครื่องมือประเมินโดยใช้วัตถุ  
3 ภาพปรากฏขึน้บนหน้าจอ โดยผู้ทดสอบจะต้องจดจ าวัตถุ 3 ภาพท่ีปรากฏบนหน้าจออย่าง
รวดเร็ว หลงัจากปรากฏบนหนา้จอ 4 ชดุของ 3 ภาพจะและผูท้ดสอบจะตอ้งเลือกชดุท่ีถูกตอ้งจาก
หนา้จอแรก 

2.4.3.6 Delayed Alternation Task เป็นเครื่องมือประเมินท่ีเด็กต้องค้นหา
ของท่ีถกูซ่อนจาก 1 ใน 2 ถว้ยเหมือนกนั ซึ่งหลงัจากเลือกถกูตอ้งแลว้ ของจะสลบัไปยงัฝ่ังตรงขา้ม
ในการทดลองครัง้ต่อไป ใชเ้วลาชา้ลง 10 วินาที และผูป้ระเมินเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก ท าการ
ด าเนินการทดลองใช้ 16 ครัง้หรือถา้เด็กตอบค าถามถูกตอ้ง 8 ครัง้ติดต่อกัน ตัวแปรท่ีอา้งอิง คือ 
จ านวนการดึงขอ้มลูท่ีถกูตอ้งหารดว้ยจ านวนการทดลองทัง้หมด  

2.4.3.7 A Simon task เป็นเครื่องมือประเมินโดยผู้ทดสอบต้องจดจ ากฎ  
2 ขอ้ โดยกฎขอ้ 1 เมื่อเห็นสญัลกัษณห์น่ึงใหก้ดปุ่ มขวา และกฎขอ้ 2 เมื่อเห็นอีกสญัลกัษณห์น่ึงให้
กดปุ่ มซา้ย   

สรุปไดว้่าการประเมินความจ าเพื่อใชง้านสามารถแบ่งได ้3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
ประเภทท่ี 1 การประเมินดว้ยแบบประเมินมาตรฐาน ไดแ้ก่ The Automated Working Memory 
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Assessment ประเภทท่ี 2 การประเมินผ่านกิจกรรม ได้แก่ Missing Scan Task Sequencing 
Test และ Corsi Blocks Task  และประเภทท่ี 3 การประเมินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ได้แก่ 
Digit Span Memory Test  Recognition Test WOM-REST Delayed Alternation Task และ  A 
Simon task ทัง้นีก้ารประเมินความจ าเพื่อใชง้านขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเครื่องมือกบั          ผู้
ทดสอบและอายขุองผูท้ดสอบ 

2.4.4 การประเมินความยับย้ังชั่งใจ   
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ ยวข้องพบว่าการประเมินความยับยั้งชั่ งใจมี

หลากหลายวิธี ดงันี ้
2.4.4.1 The Test of Variables of Attention (TOVA) เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอรท่ี์ใชป้ระเมินช่วงความสนใจและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ ระหว่างอาย ุ4 ถึง 80 ปี 
ผลการประเมินน ามาใชพ้รอ้มกบัการสัมภาษณท์างคลินิกและการวสงัเกตพฤติกรรม มกัใชใ้นเด็ก
สมาธิสัน้ (The TOVA Company, n.d.) 

2.4.4.2 The Stroop Color and Word Test (SCWT) การทดสอบแสดงสีบน
ค า เช่น สีเขียว แต่ตวัอกัษรจะสะกดว่าสี “แดง” ผูท้ดสอบจะตอ้งมุ่งความสนใจในการตอบไปท่ีสีท่ี
ปรากฏ ไม่ใช่อ่านค าท่ีเห็น (Diamond, 2014) 

2.4.4.3 A Stroop-like day-night test ใชท้ดสอบในเด็กอายุ 3 ปีครึ่งถึง 7 ปี 
โดยเด็กต้องพูดว่า “กลางวัน หรือ day” เมื่อใดก็ตามท่ีเห็นการด์สีด าท่ีมีดวงจันทรแ์ละดวงดาว
ปรากฏขึน้  และจะพูดว่า "กลางคืน หรือ night" เมื่อแสดงการด์สีขาวท่ีมีดวงอาทิตย์แสงแดดจ้า 
ก่อนทดสอบจะมีการฝึกก่อน 3 ครัง้ ตอ้งท าถูก 2 ครัง้ติดต่อกัน จึงจะเริ่มการทดสอบทดสอบ 16 
ครัง้ บัตรถูกเรียงล าดับดวงอาทิตย ์(s) ดวงจันทร ์(m) ดังนี ้s, m, m, s, s, m, s, m, m, s, s, m, s, 
m, m, s ซึ่ งจ านวนค าตอบท่ีถูกต้องถูกรวมคะแนนและแปลงเป็นร้อยละ (Ling, Wong, & 
Diamond, 2016) 

2.4.4.4 Go/no-go tasks เ ป็นโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ซึ่ ง เ ด็กจะได้รับ
ค าแนะน าในการจับปลาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ (Go stimuli, 75%) โดยการกดปุ่ มเมื่อ
ปรากฏตวับนหนา้จอ โปรแกรมไดร้บัค าสั่งใหป้ล่อยปลาฉลาม (No-Go stimuli, 25%) ว่ายน า้โดย
เด็กตอ้งไม่กดปุ่ ม 

2.4.4.5 Luria’s hand-game เป็นการทดสอบการยับยั้งการเคล่ือนไหวครัง้
แรกท่ีเด็กเลียนแบบการเคล่ือนไหวของมือ (ท าก าป้ันหรือชีนิ้ว้) ถัดไปเด็กตอ้งด าเนินการในทาง
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ตรงกนัขา้ม (กล่าวคือเมื่อผูท้ดสอบท าก าป้ันเด็กจะชีนิ้ว้และสลับกัน) ความส าเร็จในการทดสอบนี้
เด็กต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์และยับยั้งแนวโน้มในการคัดลอกท่าทางของผู้ทดลอง (Pellicano, 
2012) 

2.4.4.6 Processing Test REST-INH  บล็อกของตวัเลขและรูปรา่งท่ีแตกต่าง
กันจะปรากฏบนหน้าจอ ตอนแรกผู้ทดสอบจะต้องใส่ใจกับขนาดของรูปร่างและระบุว่ามีขนาด
ใหญ่กว่า จากนัน้ผูท้ดสอบจะตอ้งระบุว่าบล็อกใดมีจ านวนสงูกว่า (CogniFit, n.d.-a) 

2.4.4.7 Equivalencies Test INH-REST เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์สดงชื่อ
ของสีจะปรากฏขึน้บนหนา้จอและผูท้ดสอบจะตอ้งตอบกลบัโดยเร็วท่ีสดุเมื่อค านั้นตรงกบัสีท่ีเขียน 
หากสีท่ีปรากฏไม่สอดคลอ้งกนัผูท้ดสอบจะไม่ใหก้ารตอบสนองใด ๆ (CogniFit, n.d.-a) 

2.4.4.8 School Shape School - Inhibit Condition เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีภาพการ์ตูนท่ีมีรูปร่าง สี และการแสดงออกแตกต่างกัน โดยท่ีกฎการตั้งชื่อ
แตกต่างกันไปในแต่ละภาพ ผู้ทดสอบต้องตั้งชื่อสีสันของใบหน้าด้วยใบหน้าท่ีมีความสุข และ
ยับยั้งชั่งใจตั้งชื่อสีเมื่อใบหน้ามีหน้าเศรา้ / ผิดหวัง ตัวแปรตามคือจ านวนของการตอบสนองท่ี
ถกูตอ้งหารดว้ยจ านวนการทดลองทัง้หมด (Schoemaker et al., 2012) 

สรุปได้ว่าการประเมินความยับยั้งชั่ งใจสามารถท าได้หลายวิธี แบ่งเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ประเภทท่ี 1 การประเมินดว้ยแบบประเมินมาตรฐาน ได้แก่ The Test of 
Variables of Attention ประเภทท่ี 2 การประเมินผ่านกิจกรรม ได้แก่ The Stroop Color and 
Word Test  A Stroop-like day-night test และ Luria’s hand-game รวมทั้งการประเมินผ่าน
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ได้แก่  Go/no-go tasks  Equivalencies Test Processing Test และ 
School Shape School - Inhibit Condition ทั้งนี ้การประเมินความยับยั้งชั่ งใจขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของเครื่องมือกบัผูท้ดสอบและอายขุองผูท้ดสอบ 

ส าหรับการ ศึกษาครั้ ง นี ้  ได้ เ ลือก  Missing Scan task และ  The Stroop test   
เพื่อน ามาออกแบบในการสรา้งกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารของโปรแกรมมส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
เน่ืองจากเป็นวิธีการประเมินท่ีพบมากในการท าวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการจ าเพื่อใช้งาน 
(Working Memory) และการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ  (Inhibitory Control) 
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2.5 แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงบริหาร 
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการคิดเชิงบริหารของ วรสิทธิ 

ศิริพรพาณิชย ์(2560) และนวลจนัทร ์  จฑุาภคัดีกุล (2561) สามารถสรุปวิธีการการส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงบริหารแก่เด็กส าหรบัพ่อแม่และครู  ดงันี ้

1. เข้าใจศักยภาพของตัวเด็ก “ตามความเป็นจริง” เช่น ทราบว่าเด็กมีความ
บกพรอ่งดา้นใด เน่ืองจากเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภทมีแนวทางการฝึกไม่เหมือนกัน 
และความเจ็บป่วยอื่น ๆ ท่ีพบรว่ม ควรท าการช่วยเหลือ แกไ้ข หรือบรรเทาความบกพรอ่งหลักของ
เด็กก่อน (เช่น การควบคมุอาการดว้ยยา ฯลฯ)   

2. ทราบจดุอ่อน / จดุบกพรอ่งของตวัเด็ก รวมไปถึงรูจ้ดุแข็งของตวัเด็ก 
3. ทราบส่ิงทีเด็กชอบเพื่อใชใ้นการใหร้างวัลภายหลังการฝึก หรือเมือเด็กแสดง

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์ว้ยตัวเอง โดยรางวัลไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงของ แต่อาจจะเป็นค าชมเชย 
หรือสิทธิพิเศษบางอย่างทีเด็กชอบ นอกจากนีค้วรทราบส่ิงท่ีเด็กไม่ชอบเพื่อหลีกเล่ียง 

4. สนบัสนนุเด็กใหท้ าส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองตามวัย โดยเริ่มตน้การฝึกจากส่ิงท่ี
เด็กคุน้เคยหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ทัง้นีค่้อย ๆ  เปล่ียนจากการช่วยเหลือมากในวัยเด็กเล็ก แลว้
ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กเริ่มท าไดค้วรใหเ้ด็กท าดว้ยตนเอง 

5. ในการท างานท่ียากควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อย ๆ ช่วยใหเ้ด็กท างานเสร็จไดง้่าย
ขึน้ การเพิ่มความยากของการฝึกใหม้ีความทา้ทายแต่ไม่ถึงกบัยากจนท าใหเ้ด็กเครียด เนน้การฝึก
ใหเ้ด็กแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

6. ไม่ควรสรา้งความเครียดความกดดนัใหแ้ก่เด็ก จึงควรสอนใหเ้ด็กรูจ้กัการผ่อน
คลายอารมณ ์รูจ้ักอารมณต์นเอง ส่ือสารความตอ้งการความคับขอ้งใจได ้และหาวิธีจัดการกับ
ความเครียดได ้  

7. การฝึกความจ าท าไดโ้ดยใหเ้ด็กจ าเรื่องราวไวใ้นใจและถ่ายทอดออกมาโดย
การเล่าเร่ืองท่ีฟัง   

8. ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี กีฬา ศิลปะ การท าอาหาร ฯลฯ  
จะช่วยฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารเด็กไดเ้พราะตอ้งใชค้วามจ าขณะท างานในการจ าขั้นตอนต่าง ๆ 
เอาไวใ้นใจตอ้งมีการจดจ่อในระหว่างท่ีท ากิจกรรม เป็นตน้ 

9. ขอค าปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมเพื่อใหก้ารฝึกมีความเหมาะสมกับ
ระดบัความสามารถของเด็ก 
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10. ฝึกตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร โดยควรฝึกอย่างต่อเน่ือง ใหติ้ดเป็นนิสยั  
11. ประเมินผลของการฝึกอย่างสม ่าเสมอ และต้องมีการปรับ รูปแบบการฝึก

หรือกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของเด็กทีพฒันาขึน้ภายหลงัการฝึก 
สรุปแนวทางการพฒันาการคิดเชิงบริหาร ไดด้งันี ้

ผูป้กครองควรทราบจดุอ่อนและจดุแข็งของตวัเด็ก และทราบส่ิงทีเด็กชอบเพื่อใช้
ในการเสริมแรงทางบวก โดยกิจกรรมท่ีใช้ฝึกต้องขึน้อยู่กับอายุและศักยภาพของเด็ก และขอ
ค าปรึกษาผู้เชียวชาญเพิ่มเติม ซึ่งต้องเริ่มต้นการฝึกจากส่ิงท่ีเด็กคุ้น เคยหรือกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กเริ่มท าไดค้วรใหเ้ด็กท าดว้ยตนเอง    

ในการท างานควรแบ่งการท างานเป็นส่วนย่อย ๆ ช่วยใหเ้ด็กท างานเสร็จไดง้่าย
ขึน้ แลว้ค่อย ๆ เพิ่มความยากของการฝึกใหม้ีความทา้ทาย ควรเนน้การฝึกใหเ้ด็กแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง และไม่ควรสรา้งความเครียดความกดดนัใหแ้ก่เด็ก ซึ่งผูป้กครองควรสอนใหเ้ด็กรูจ้กัอารมณ์
ตนเอง รูจ้กัการผ่อนคลายอารมณแ์ละจดัการกบัความเครียดได ้รวมทัง้สามารถบอกความตอ้งการ
ของตนเองได ้    

นอกจากนีค้วรฝึกความจ าจากการเชื่อมโยง เล่าเร่ือง และเล่านิทาน  รวมทัง้ควร
ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี กีฬา และการท าอาหาร ซึ่งการฝึกต้องใชร้ะยะ
เวลานานพอสมควร โดยควรฝึกอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ติดเป็นนิสัย รวมทั้งมีการประเมินผล        
อย่างเหมาะสมและมีการฝึกอย่างสม ่าเสมอ  

ส าหรับแนวทางการพัฒนาการจ า เพื่ อ ใช้งาน (Working Memory) และ             
การควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ  (Inhibitory Control)  มีรายละเอียดดงันี ้

2.5.1 การส่งเสริมการจ าเพื่อใช้งาน 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่าการส่งเสริมความจ าเพื่อใช้งานมี

หลากหลายวิธี ดงันี ้(Bailey, 2018; Oppelt, 2017; สถาบนัรกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561b; ส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ และสถาบนัรกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561b)   

1. ใหเ้ด็กมีประสบการณจ์ากของจริงและอยู่กับธรรมชาติ เด็ก ๆ มักจ าส่ิงท่ี
เป็นของจริงไดม้ากกว่าเห็นแค่รูปภาพหรือภาพในจอ การใหเ้ด็กไดส้ัมผัสประสบการณจ์ริง จะท า
ใหเ้ขาจ าลกัษณะพิเศษของส่ิง ๆ นัน้ไดม้ากกว่า      

2. แบ่งขัน้ตอนต่าง ๆ ออกเป็นขัน้ตอนย่อยแลว้ค่อย ๆ ท าทีละขัน้ตอน แลว้ใช้ 
checklists ส าหรบังานท่ีมีหลายขัน้ตอน   
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3. เมื่อมีงานหรือกิจกรรมหลายงาน ควรลดการท างานหลายอย่างพรอ้มกนั 
แต่ค่อย ๆ ท าทีละอย่างใหเ้สร็จ 

4. ฝึกสมาธิและสติในชีวิตประจ าวัน รวมกับการจดัส่ิงแวดล้อมให้มีความ
สงบส่งเสริมการเรียนรู ้

5. ฝึกการท ากิจวตัรประจ าวนั ท าเป็นประจ าจนเด็กสามารถจดจ าได ้
6. ฝึกความจ าดว้ยกิจกรรม 3 อย่าง ใหเ้ด็กลองท าภารกิจ เช่น ใหเ้ด็กไปเอา

น า้ในตูเ้ย็น ขนมในถงุ และหนงัสือบนโต๊ะ แลว้คอยดวู่าเด็กจะเอามาใหไ้ดท้ัง้หมดหรือไม่ นอกจาก
เด็กจะตอ้งจ าภารกิจใหค้รบหมดแลว้ 

7. ใหเ้ด็กเรียนรูจ้ากความผิดพลาด เช่น ครูหา้มเด็กไม่ใหก้ระโดดลงจากเกา้อี ้
ครูเตือนแลว้ว่าถา้กระโดดลงมา แลว้ลม้ เจ็บ หากเด็กยงัดึงดนั ครูก็ตอ้งท าตามท่ีพูด เด็กจะเรียนรู้
ดว้ยตวัเองถึงผลของการกระท าของตวัเอง แต่ตอ้งพิจารณาเร่ืองความปลอดภยัเป็นส าคญั 

 8. ใหโ้อกาสเด็กรูจ้ักแกปั้ญหาดว้ยตัวเอง เช่น ขอรอ้งใหเ้ด็กช่วยเรื่องต่าง ๆ  
หรือสรา้งสถานการณ ์ เพื่อสรา้งโอกาสให้เด็กรูจ้ักและฝึกแก้ปัญหา ซึ่งการแกปั้ญหาของเด็กใน
สถานการณท่ี์เหมือนกนันัน้ อาจเหมือนหรือแตกต่างกนัไปในแต่ละครัง้ได ้

9. ใช้เสียงเพลงในการส่ือสาร ให้เด็กท ากิจวัตรประจ าวันเข้าแถว เข้ากลุ่ม 
เก็บของ เป็นวิธีท่ีง่ายต่อการจ าของเด็กเล็ก นอกจากนีเ้พลงท่ีมีค าคลอ้งจองท่ีช่วยใหเ้ด็กจดจ าได้ 
หากเราตอ้งการใหเ้ด็กอนบุาลเรียนรูท่ี้จะท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือกิจวตัรประจ าวนัดว้ยตนเองควรใช้
เพลงเพื่อใหเ้ด็กเกิดความสนใจ 

10. ใชภ้าพควบคู่กบัตวัหนงัสือ ท าใหเ้ด็กจดจ าขัน้ตอนกิจกรรมของเด็กในแต่
ละวันได้และได้เรียนรูก้ารอ่านการเขียนไปด้วย เช่น ใส่ภาพกิจกรรมไว้ในแผ่นตารางกิจกรรม
ส าหรบัอนบุาล 1 ใส่เฉพาะภาพกิจกรรม ส่วนอนบุาล 2-3 ใชท้ัง้ภาพและตวัหนงัสือก ากบั  

11. ใชนิ้ทาน ช่วยใหเ้ด็กจดจ าและเรียนรูภ้าษาโดยผูส้อนอ่านหนงัสือหรือเล่า
นิทานใหเ้ด็กฟัง หลังจากนั้นใหเ้ด็กเล่าถึงตัวละคร เนือ้เรื่องนิทาน หรือช่วยกันหาค าศัพทง์่าย ๆ 
จากนิทาน   

12. เล่าประสบการณ์ท่ีได้ท าในวันนั้น  และถามกระตุ้นให้เด็กเรียกคืน
ความจ าจากประสบการณท่ี์ผ่านมา เช่น “หนด่ืูมนมครัง้ล่าสดุเมื่อไหร”่ 
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13. จัดกิจกรรมเล่นเกม เช่น การฝึกจดจ าภาพ 2-3 วินาที แล้วอธิบายละ
ละเอียดส่ิงท่ีไดเ้ห็น การเล่นเกมจบัคู่กบัการด์ โดยเปิดการด์ไดที้ละ 2 ใบเพื่อหาคู่ท่ีเหมือนกนั และ
การฝึกคน้หาความแตกต่างของรูปภาพสองรูปท่ีดเูหมือนกนั แต่มีความแตกต่างเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

14. จัดกิจกรรมท าอาหาร โดยสอนให้เด็กรูจ้ักวัตถุดิบต่าง ๆ เนือ้สัตว์ ผัก
ผลไม ้เครื่องปรุงต่างๆ พาเด็กไปจ่ายตลาดเพื่อใหเ้ห็นของท่ีหลากหลายและแยกเป็นหมวดหมู่ และ
จดจ าขัน้ตอนของการท าอาหาร ท่ีเด็กจะไดเ้ห็นแต่ละขัน้ตอน ท าอะไรก่อนหลงั 

15. ออกก าลงักายใหเ้ป็นกิจวัตรประจ าวนั จะท าใหเ้ด็กจดจ าการเคล่ือนไหว
ขณะออกก าลังกายของตนเองแลว้น ามาปรบัใชก้ับกีฬาต่าง ๆ ได ้นอกจากนีก้ารออกก าลังกาย
ช่วยใหน้อนหลบัไดดี้ขึน้ ลดความเครียด และส่งผลต่อความสามารถทางสติปัญญา 

สรุปการส่งเสริมความจ าเพื่อใชง้าน ประกอบดว้ยแนวทางดงัต่อไปนี ้
การส่งเสริมความจ าเพื่อใชง้านโดยฝึกจากกิจวัตรประจ าวัน ไดแ้ก่ การเล่า

นิทาน การท าอาหาร การออกก าลังกาย การฝึกสมาธิ การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน  
และการเล่นเกมรว่มกบัครอบครวั รว่มกบัการวิเคราะหง์าน (Task Analysis) ขัน้ตอนย่อยของงาน
ต่าง ๆ แลว้ค่อย ๆ ท าทีละขัน้ตอน ท าใหเ้สร็จท่ีละงานโดยตอ้งใชส่ื้อจากของจริง ผ่านประสบการณ์
จริง และการใช้ภาพควบคู่กับตัวหนังสือ รวมทั้งการจัดส่ิงแวดล้อมให้มีความสงบส่งเสริมการ
เรียนรู ้

2.5.2 การส่งเสริมความยับย้ังชั่งใจ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ ยวข้องพบว่าการส่งเสริมความยับยั้งชั่ งใจมี

หลากหลายแนวทาง ดังนี้ (EVERFI DC, 2019; Turansky, 2017; สถาบันรักลูกเลิร์นน่ิงกรุ๊ป , 
2561a; ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ และสถาบนัรกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561a)   

1. สอนเด็กเขา้คิว และรูจ้ักอดทนรอคอย การเขา้คิวเป็นพืน้ฐานของระเบียบ
วินยั และฝึกใหเ้ด็กรูจ้กัล าดบัก่อนหลงั รูจ้กัสิทธิ์ของตนเองและเคารพในสิทธิ์ของ  

2. สอนเด็กใหเ้คารพกฎกติกา ในเรื่องใกลต้ัว เช่น กฎระเบียบในบา้น กฎท่ี
โรงเรียน หรือแมแ้ต่ขอ้ตกลงท่ีไดท้ าไวก้บัพ่อแม่ กติกาการเล่นเกม รวมทัง้การใชก้ฎกติกามารยาท
สงัคม 

3. ฝึกท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อกิจวัตรประจ าวันและ   
งานบา้นของตนเองท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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4. ฝึกการความคมุตนเอง ไดแ้ก่ 
4.1 ใหแ้รงเสริมแก่เด็กกบัพฤติกรรมท่ีเด็กสามารถควบคุมตนเองได ้เช่น 

รางวลั   
4.2 สอนใหเ้ด็กมาหาเมื่อผูป้กครองเรียก 
4.3 สอนใหเ้ด็กตอบสนองเชิงบวกต่อการแกไ้ข 
4.4 กระตุ้นให้เด็กท ากิจกรรมท่ีสรา้งวินัยในตนเอง เช่น กิจกรรมกีฬา 

ดนตรี และการดแูลสตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 
5. ฝึกพูดขอบคุณและขอโทษ โดยเรียนรูจ้ากตัวแบบ คือ ผูป้กครองและครู 

รวมทัง้เรียนรูจ้ากการกระท าท่ีท าผิดพลาด 
6. ฝึกนั่งสมาธิ เน่ืองจากสมาธิยงัช่วยควบคมุความคิดและอารมณข์องเด็ก ๆ 

ได ้ 
7. ฝึกนอนใหเ้ป็นเวลา โดยเวลาในการนอนตอ้งเหมาะสมวยั 
8. แสดงบทบาทสมมุติ พบว่าการเล่นละคร (Complex Socio-Dramatic 

Play) หรือการเล่นละครของเด็กตอ้งใชก้ารคิดเชิงบริหารทุกดา้น โดยตอ้งควบคุมตนเองใหอ้ยู่ใน
บทบาทของตวัละครนัน้ตลอดทัง้เร่ือง 

สรุปการส่งเสริมความยบัยัง้ชั่งใจ ประกอบดว้ยแนวทางดงัต่อไปนี ้
การส่งเสริมความยับยั้งชั่งใจโดยฝึกจากกิจวัตรประจ าวัน ไดแ้ก่ การรอคอย 

งานบา้น และการนอน รวมทัง้ฝึกปฏิบติัตามค าสั่ง กฎ และกติกา พรอ้มทัง้ใหแ้รงเสริมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีดี ร่วมกับฝึกระเบียบวินัย เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี และการดูแลสัตว์เลีย้ง เป็นต้น  
นอกจากนีค้วรฝึกการควบคมุตนเองผ่านการแสดงบทบาทสมมติ 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดเชิงบริหาร 
2.6.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดเชิงบริหาร เก่ียวกับความฉลาด ความรู้

ความเข้าใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในต่างประเทศ 
Molfese et al. (2010) ศึกษาเร่ือง Executive Function Skills of 6-8 Year Olds: 

Brain and Behavioral Evidence and Implications for School Achievement  
มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กอายุ 6 - 8 ปี เพื่อเป็นหลักฐานทางสมอง
และพฤติกรรมส าหรบัการประสบความส าเร็จในการเรียน ในเด็ก 74 คน โดยประเมินการจ าเพื่อใช้
งานและความยับยั้งชั่งใจ และใช้เครื่องมือ Knock-Tap และ Event-related potential testing   
ผลการประเมินพบว่าการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างง่ายอาจเป็นวิธีหน่ึง ท่ีครูจะระบุ
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นักเรียนท่ีบกพร่องในการยับยั้งชั่งใจ และขั้นตอนการตรวจคัดกรองอย่างง่ายสามารถช่วยให้ครู
สามารถระบุเด็กท่ีมีช่วงความสนใจที่ไม่ดีอาจรบกวนการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

 Dixon (2014) ศึกษาเรื่อง Relations of Executive Functions and Cognitive 
Abilities within a Sample of Children with Learning Disabilities มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างการคิดเชิงบริหารและความรูค้วามเขา้ใจในกรณีศึกษาเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อายุ 8-18 ปี จ านวน 154 คน โดยใช้
เครื่องมือ WJ III COG และ D-KEFS ผลการประเมินพบว่าการคิดเชิงบริหารและความรู้          
ความเขา้ใจเป็นโครงสรา้งท่ีแตกต่างกนั 

Benedek, Jauk, Sommer, Arendasy, and Neubauer (2014) ศึกษา เรื่ อ ง 
Intelligence, creativity, and cognitive control: The common and differential involvement of 
executive functions in intelligence and creativity  มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาการควบคุม      
ความฉลาด ความคิดสรา้งสรรค ์และความรูค้วามเขา้ใจ ในดา้นการมีส่วนรว่มและความแตกต่าง
ของการคิดเชิงบริหารในความฉลาด ความคิดสรา้งสรรค ์ในเด็กจ านวน 243 คน โดยทดสอบเป็น
กลุ่ม กลุ่มละมากกว่า 6 คน โดยใชเ้ครื่องมือในการประเมินการคิดเชิงบริหารดว้ย Nonverbal 2-
back task The number-little task และ  the scoop color-word-interferance การประ เมิ น      
ความฉลาดด้วย The Intelligence structure battery และการประเมินความคิดสรา้งสรรค์ด้วย 
Divergent thinking task ผลการประเมินพบว่าความฉลาดท านายไดโ้ดย updating แต่ไม่เกี่ยวกบั
ความยืดหยุ่นและความยับยั้งชั่งใจ ความคิดสรา้งสรรคท์ านายไดโ้ดย updating และความยบัยัง้
ชั่งใจแต่ไม่เกี่ยวกบัความยืดหยุ่น 

Kirk, Gray, and Cornish (2015) ศึกษาเร่ือง Cognitive training as a resolution 
for early executive function difficulties in children with intellectual disabilities  
มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการฝึกความรูค้วามเขา้ใจในวิวัฒนาการของการคิดเชิงบริหารในเด็กท่ี
บกพร่องทางสติปัญญา ในงานวิจัยจ านวน 26 เรื่อง โดยใชเ้ครื่องมือตารางวิเคราะหล์ักษณะของ
การฝึกอบรมความจ าในการท างานของเด็กอายุ 4-15 ปี ผลพบว่ามีรายงานถึงประสิทธิภาพของ
การช่วยเหลือและขอ้บกพรอ่งของโปรแกรมและการออกแบบวิจยั 

Ropovik (2014) ศึกษา เรื่ อ ง  Do executive functions predict the ability to 
learn problem-solving principles? มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการท านายความสามารถใน        
การแกไ้ขปัญหา ในเด็ก 96 คน อายุ 9-10 ปี ทดสอบโดยใชเ้ครื่องมือ a battery of nine test The 
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Seria-Think Instrument Test of Intellectual potential Stroop’s test Toulouse-Pieron test 
Tower of Hanoi Trail making test Wisconsin Card Sorting Test Digit span Backwards  และ 
Verbal Fluency test ผลการประเมินพบว่ามีขอ้บ่งชีว้่าความยับยัง้ชั่งใจและช่วงความสนใจ ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการเรียนผ่านการจ าเพื่อใชง้าน หากสามารถควบคมุการจ าเพื่อใชง้าน
ได ้ก็ไม่ตอ้งควบคมุความยับยัง้ชั่งใจ และช่วงความสนใจ 

สรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารเกี่ยวกับความฉลาด ความ รู้        
ความเขา้ใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในต่างประเทศ พบว่ามีการศึกษาระหว่าง 2010-2015  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในเด็กทั่วไป เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้และเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ6 – 18 ปี  โดยมกัใชก้ารทดลองเปรียบเทียบคะแนน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบประเมินองคป์ระกอบของการคิด
เชิงบริหาร เช่น Working Memory Inhibition และ Cognitive Flexibility การวิเคราะหข์อ้มูลส่วน
ใหญ่ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและหาค่าความสัมพันธ์ ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นถึงการคิดเชิงบริหารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ              
การแกปั้ญหา แต่การคิดเชิงบริหารไม่มีความสมัพนัธก์บัความรูค้วามเขา้ใจ 

2.6.2 งานวิจัยเด็กปฐมวัยเก่ียวกับการคิดเชิงบริหารในในต่างประเทศ 
Bryce, Whitebread, and Szűcs (2015) ศึกษาเร่ือง The relationships among 

executive functions, metacognitive skills and educational achievement in 5 and 7 year-
old children  มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงบริหาร อภิปัญญา และ
ความส าเร็จทางการเรียน ในเด็กอายุ 5-7 ปี  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีเด็ก 5 ปี จ านวน 34 คน  
และเด็ก 7 ปี จ านวน 32 คน โดยใชเ้ครื่องมือ ไดแ้ก่ The train track task CHILD questionnaire  
Animal stroop The Automated working memory assessment The WIAT II UK  ผลการศึกษา
พบว่าการคิดเชิงบริหารมีความสัมพันธ์กับอภิปัญญาในเด็ก 5 ปี มากกว่า 7 ปี ซึ่งอภิปัญญา
สามารถท านายความส าเร็จทางการเรียนได ้ทัง้ 2 ช่วงอาย ุ

Pellicano et al. (2017) ศึ กษ า เ รื่ อ ง  Executive function predicts school 
readiness in autistic and typical preschool children มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการคิดเชิ ง
บริหารท านายความพร้อมในการเรียนในเด็กออทิสติกและเด็กปฐมวัย ในกลุ่มตัวอย่างเด็ก        
ออทิสติกอายุ 3-5 ปี จ านวน 30 คน เด็กปฐมวัยจ านวน 30 คน โดยประเมินความพร้อมใน         
การเรียนด้วย ASRA-R BBCS-R YARC และThe WPPSI-III และประเมินการคิดเชิงบริหารดว้ย 



  

 

53 

DCCS (Shifting) The Corsi Blocks task และ The Less is More task ผลการศึกษาพบว่าเด็ก
ออทิสติกไม่มีความพรอ้มในการเรียนและการคิดเชิงบริหารเมื่อเทียบกับเด็กทั่วไป นอกจากนีพ้บ
ความแตกต่างความยบัยัง้ชั่งใจและการจ าเพื่อใชง้านมีความสมัพนัธ์กบัความแปรปรวนของความ
พรอ้มในการเรียนของเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป 

Vitiello and Greenfield (2017) ศึกษาเร่ือง Executive functions and approaches 
to learning in predicting school readiness มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดเชิงบริหารและ
วิธีการเรียนรูเ้พื่อท านายความพรอ้มดา้นการเรียน ในเด็กอาย ุ4 ปี จ านวน 179 คน  ดว้ยเครื่องมือ 
คื อ  a battery of tasks (I,CF,WM) the Learning Express แ ล ะ  The Peabody Picture 
Vocabulary Test-III (PPVTIII) structural equation modeling (SEM) in MPlus Version 7 ผล
การศึกษาพบว่าการคิดเชิงบริหารมีความส าคญัต่อวิธีการเรียนรูแ้ละความพรอ้มดา้นการเรียนของ
เด็กก่อนวยัเรียนโดยไดร้บับริการจาก Head Start programs 

Rhoads, Miller, and Jaeger (2018)  ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Put your hands up! 
Gesturing improves preschoolers’ executive function มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษา ท่าทาง       
การยกมือขึน้ ในปรบัปรุงการคิดเชิงบริหารของเด็กก่อนวยัเรียน ในเด็กก่อนวยัเรียนจ านวน 50 คน 
ท่ีมี อายุ  30– 60 เ ดือน  ด้วย เครื่ อ งมื อ  คือ  The Dimension Change Card Sort (DCCS)  
มีการประเมินขนาดและการจัดการพืน้ท่ีรวมทั้งรูปร่างซึ่งผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีใชท่้าทางมี       
การพฒันาการคิดเชิงบริหารมากกว่ากลุ่มควบคมุ 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยในต่างประเทศ พบว่ามี
การศึกษาระหว่าง 2015-2018  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในเด็กทั่วไปและเด็กออทิสติกท่ี
อยู่ในช่วงอายุ 3 – 7 ปี  ซึ่งเป็นเด็กก่อนวยัเรียน โดยมักใชก้ารเปรียบเทียบคะแนน ใชเ้ครื่องมือใน
การวิจัยเป็นแบบประเมินองค์ประกอบของการคิดเชิงบริหาร เช่น Working Memory Inhibition 
และ Cognitive Flexibility ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงการคิดเชิงบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก
ของความพรอ้มดา้นการเรียนและความส าเร็จในการเรียนในอนาคต ทัง้นีก้ลุ่มเด็กทั่วไปจะมีการ
คิดเชิงบริหารดีกว่ากลุ่มเด็กออทิสติก นอกจากนี้กลุ่มเด็กท่ีได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวจะมีการคิดเชิงบริหารพฒันามากกว่ากลุ่มควบคมุ 

2.6.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวทางการช่วยเหลือด้านการคิดเชิงบริหารใน
ต่างประเทศ 

Barenberg, Berse, and Dutke (2011) ศึกษา เรื่ อ ง  Executive functions in 
learning processes: Do they benefit from physical activity? มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการคิด
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เชิงบริหารในกระบวนการเรียนการสอนจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมออกก าลังกายหรือไม่          
ในงานวิจัยจ านวน 140 เรื่อง โดยใชเ้ครื่องมือ Synoptical table ผลพบว่า 8 ใน 9 ของการศึกษา
การช่วยเหลือระยะยาวและ 10 ใน 14 มีหลกัฐานว่ากิจกรรมออกก าลงักายมีประสิทธิผลต่อการคิด
เชิงบริหาร 

Ziereis and Jansen (2015)  ศึ กษา เ รื่ อ ง  Effects of physical activity on 
executive function and motor performance in children with ADHD มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ผลของกิจกรรมออกก าลังกายต่อการคิดเชิงบริหารและประสิทธิภาพของการเคล่ือนไหวในเด็ก
สมาธิสั้น ในเด็กสมาธิสั้น 43 คน (ชาย 32 คน หญิง 11 คน) อายุ 7-12 ปี โดยใช้เครื่องมือใช้
โปรแกรมการฝึก 12 สปัดาห ์เปรียบเทียบ 2 กลุ่มทดลอง และ 1 กลุ่มควบคมุ ผลการประเมินพบว่า
ผลระยะยาวของกิจกรรมออกก าลงักายส่งผลทางบวกต่อการพฒันาการคิดเชิงบริหาร 

Faramarzi, Rad, and Abedi (2016) ศึกษาเร่ือง Effect of sensory integration 
training on executive functions of children with attention deficit hyperactivity disorder มี
วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการฝึกการบูรณาการประสาทความรูสึ้กต่อการคิดเชิงบริหารของ
เด็กสมาธิสั้น ในเด็กสมาธิสั้น 20 คน ในโรงเรียนประถม โดยฝึก 12 sessions 2 sessions ต่อ
สปัดาห ์โดยใชเ้ครื่องมือ คือ Conner’s Rating Scale และ Conner’s Neuropsychology Test ผล
การศึกษาพบว่าการบูรณาการประสาทความรูสึ้กสามารถพฒันาการคิดเชิงบริหารของเด็กสมาธิ
สัน้ได ้

Parong et al. (2017) ศึ กษา เ รื่ อ ง  Learning executive function skills by 
playing focused video games มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนทักษะการคิดเชิงบริหารโดย
การเล่นวีดิโอเกม ในนกัศึกษาปริญญาตรี 89 คน โดยท าการทดลอง 3 ครัง้ โดยใชเ้ครื่องมือ ไดแ้ก่ 
Alien Game และ Bookworm Game แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ (Pre-Post test) DCCS 
และ LN รวมทัง้ แบบสอบถาม online การทดลอง 4 session เป็นเวลา 2 และ 1 สัปดาห ์ผลการ
ประเมินพบว่าประสิทธิภาพของเกมท่ีพฒันาการคิดเชิงบริหารไดต้อ้งถูกผลิตขึน้อย่างมีเป้าเฉพาะ
ดา้นและเล่นช่วงระยะเวลาท่ีเพียงพอและตอ้งเหมาะสมกบัระดบัความทา้ทาย 

Corcoran and O'Flaherty (2017) ศึกษา เรื่ อ ง  Executive function during 
teacher preparation มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการคิดเชิงบริหารระหว่างการเตรียมความพรอ้ม
ของครู ในนกัเรียน 231 คน อาย ุ17-53 ปี ท าการทดลอง 3 ระยะ โดยใชเ้ครื่องมือ BRIEF-A (Adult 
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version) เพื่อศึกษาด้านอภิปัญญา และพฤติกรรมการควบคุมตนเอง ผลการประเมินพบว่า       
การพฒันาการคิดเชิงบริหารสามารถเพ่ิมพฤติกรรมการควบคมุตนเองไดม้ากกว่าดา้นอภิปัญญา 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารในเด็กสมาธิสั้นในต่างประเทศ พบว่ามี
การศึกษาระหว่าง 2011-2017 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในเด็กสมาธิสัน้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 
11 – 55 ปี ทัง้ในเด็กวยัเรียน นกัศึกษา และวยัผูใ้หญ่ มีการเปรียบเทียบคะแนนโดยใชเ้ครื่องมือใน
การวิจัย เช่น แบบประเมินการคิดเชิงบริหาร คือ BRIEF แบบประเมินองคป์ระกอบของการคิดเชิง
บริหาร เช่น Working Memory Inhibition และ Cognitive Flexibility การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมการออกก าลงักายและการเคล่ือนไหว การเล่นเกม  
และการเตรียมความพรอ้มของครูส่งผลต่อการพฒันาการคิดเชิงบริหาร 

2.6.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมการคิดเชิงบริหาร 
Van Der Oord, Ponsioen, Geurts, Ten Brink, and Prins (2014) ศึกษาเร่ือง A 

pilot study of the efficacy of a computerized executive functioning remediation training 
with game elements for children with ADHD in an outpatient setting: outcome on parent- 
and teacher-rated executive functioning and ADHD behavior มีวัตถุประสงค์เพื่ อการฝึก    
การคิดเชิงบริหารดว้ยคอมพิวเตอรท่ี์มีเกมส าหรบัเด็กสมาธิสัน้ และเพื่อหาผลของการปฏิบัติงาน
ของการคิดเชิงบริหารและพฤติกรรมของเด็กสมาธิสัน้ ในเด็กสมาธิสัน้ 56 คน ท่ีมีอายรุะหว่าง 8 ถึง 
12 ปี โดยใชเ้ครื่องมือคอมพิวเตอรท่ี์มีเกม จ านวน 25 ครัง้/ 40 นาที (5 สปัดาห)์ เพื่อฝึกการจ าเพื่อ
ใชง้าน ความยบัยัง้ชั่งใจ และการคิดยืดหยุ่น ผลพบว่าการศึกษาน ารอ่งแสดงหลกัฐานท่ีมีแนวโนม้
ว่าการฝึกอบรมของการคิดเชิงบริหารกบัองคป์ระกอบของเกมจะมีประสิทธิภาพในการพฒันาการ
คิดเชิงบริหาร 

Bindman, Hindman, Bowles, and Morrison (2013) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  The 
contributions of parental management language to executive function in preschool 
children มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดการภาษากับการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยั ในผูป้กครอง 127 คน บุตรอายุ 3-4 ปี โดยใชเ้ครื่องมือ Head Toes Knees 
Shoulders (HTKS) Task  ฝึกการจ าเพื่อใช้งาน ความยับยั้งชั่ งใจ และการคิดยืดหยุ่น การ
บันทึกภาพเคล่ือนไหว (VDO) และเยี่ยมบา้น โดยเก็บขอ้มูลท่ีบา้นและโรงเรียน การคิดเชิงบริหาร
เก็บขอ้มูลในช่วงฤดูใบไมร้่วง ฤดูใบไมผ้ลิ และช่วงฤดูรอ้น  ผลพบว่าการเลีย้งดูนีม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กับการพัฒนา การคิดเชิงบริหารของเด็กและอาจเกี่ยวขอ้งกับทักษะการเตรียมพรอ้มในการเรียน
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ในโรงเรียนอื่น ๆ ภาษา การคิดเชิงบริหารของผู้ปกครองมีประโยชน์ในรูปแบบการเลีย้งดูและ
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาเด็กดา้นการคิดเชิงบริหาร 

Shuai et al. (2017) ศึกษาเร่ือง Executive Function Training for Children with 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาการ ฝึกอบรมการคิด             
เชิงบริหารส าหรับเด็กสมาธิสั้น ในเด็กสมาธิสั้นวัยเรียนวัย 44 คนและพ่อแม่ โดยใช้เครื่องมือ 

Neuropsychological tests ไดแ้ก่ Stroop color‑word test  Rey-Osterrieth complex figure test 
Trail making test Tower of Hanoi and False-belief task รว่มกบัรายงานประจ าวนั ไดแ้ก่ ADHD 

rating scale‑IV  Conners’ parent rating scale  and BRIEF ผลการประเมินพบว่าโปรแกรมการ
ฝึกอบรมของการคิดเชิงบริหารท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมในชีวิตจริงอาจเป็น              การช่วยเหลือท่ี
น่าจะเป็นไปไดท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาการคิดเชิงบริหารอย่างมีนยัส าคญั และอาการดีขึน้ 

Bikic et al. (2018) ศึกษาเรื่อง Attention and executive functions computer 
training for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Results from a randomized, 
controlled trial มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสนใจและการคิดเชิงบริหารในการฝึกอบรม
คอมพิวเตอรส์ าหรบัภาวะสมาธิสัน้ (ADHD) ในเด็กสมาธิสัน้อายุ 6-13 ปี 77 คน ไดร้บัการสุ่มเขา้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชเ้ครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ACTIVATE™ (Catch the 
Ball, Butterflies and What Comes Next) เพื่อฝึก attention, inhibition, cognitive flexibility and 
control, speed of information processing, multiple simultaneous attentions, working 
memory, category formation and pattern recognition) โดยการฝึก 6 ครัง้ ต่อสัปดาหเ์ป็นเวลา 
8 สัปดาห์ ติดตามผลอีก 12 สัปดาห์ และ 24 สัปดาห์  ซึ่งไม่ได้ใช้การออกก าลังกาย ผลการ
ประเมินพบว่าผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 40 คน (57%) ใชย้าสมาธิสัน้ในระหว่างการเขา้รบัการรกัษาโดยไม่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในสถานะยาระหว่างสองกลุ่ม และพบว่าไม่มีประโยชนอ์ย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติของการฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ACTIVATE ในการวดัผลการรกัษาในเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

Yuviler-Gavish and Krisher (2016) ศึกษาเรื่อง The Effect of Computerized 
System Feedback Availability During Executive Function Training  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษา
ผลของความสามารถในการตอบสนองของระบบคอมพิวเตอรใ์นการฝึกอบรมการคิดเชิงบริหาร  
ในนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 88 คน กลุ่มทดลอง 43 คน และกลุ่มควบคมุ 45 คน โดยใชเ้ครื่องมือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ The first four-piece puzzle the tasks ahead (วัดการถ่ายโอน
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ความรู)้ และ MVPT-3 (วัดการรบัรูท้างสายตา) โดยฝึกครัง้ละ 1 ชั่วโมง ผลการประเมินพบว่ามี
พฒันาการถ่ายโอนความรูข้องการฝึกคอมพิวเตอรส์ู่การทกัษะท่ีน ามาใชใ้นการประเมิน 

Vugsa et al. (2014) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Working memory performance and 
executive function behaviors in young children with SLI มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการฝึกอบรม
การคิดเชิงบริหารดา้นการจ าเพื่อใชง้านในเด็กท่ีมีความบกพร่องท่ีการเรียนรู ้10 คน อายุ 8-12 ปี 
โดยใชเ้ครื่องมือ ไดแ้ก่  (1) โปรแกรมคอมพิวเตอร ์EF 'Braingame Brian' (verbal WM Inhibition 
and Cognitive Flexibility)  (2) The Automated Working Memory Assessment   
(3) Walk Don’t Walk of the Test of Everyday Attention for Children (Inh) (4) The Trail Making 
Test (CF) (5) The subtest Sky Search of the TEA-Ch (Attention) (6) BADS-C (planning)  (7) 
BRIEF (EF behaviors) (8) CBCL (Behavioral problems) โ ด ย ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  
25 สัปดาห์ ใน 6 สัปดาห์ ผลการประเมินพบว่าเด็กมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลจ าเพาะ
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในแง่ของความยบัยัง้ชั่งใจและความยืดหยุ่นความคิด 

จากการวิจยัเกี่ยวกบัการคิดเชิงบริหารและกิจกรรมการฝึก พบว่ามีการศึกษาใน
อายุตัง้แต่เด็กปฐมวยัถึงนักศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกในช่วง 5 6 8 และ 12 สัปดาห ์โดยฝึก
สัปดาหล์ะ 1 4 5 และ 6 ครัง้ต่อสัปดาห ์ครัง้ละประมาณ 40 นาที การฝึกส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์เกม และกิจกรรมเคล่ือนไหวตามค าสั่ง โดยการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ และผล     
การฝึกพบว่าสามารถพฒันาการคิดเชิงบริหารได ้

2.6.5 งานวิจัยเก่ียวกับการคิดเชิงบริหารในประเทศไทย 
พิชชาดา  สุทธิแป้น (2550) ศึกษาผลของการอบรม 101s การสรา้งวินัยเชิงบวก

ต่อการวินัยเชิงบวกของครูและกระบวนการคิดขั้นสูงในเด็กปฐมวัย ในกลุ่มทดลองครู 4 คน และ
นกัเรียนท่ีมีอาย ุ4-6 ปี 31 คน และกลุ่มควบคมุครู 3 คน และนกัเรียนท่ีมีอาย ุ4-6 ปี 29 คน โดยใช้
เครื่องมือ Teacher Interaction Checklist ในการประเมินการใช้วินัยเชิงบวกของครูและใช ้The 
BRIEF-P ผลพบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบระหว่างคะแนนการใชว้ินัยเชิงบวกของครูกับคะแนน
ความบกพร่องของการคิดเชิงบริหาร ผลการทดลองบ่งชี ้ให้เห็นว่าการอบรมครูในเรื่อง 101s        
การสรา้งวินยัเชิงบวกมีผลต่อการใชว้ินยัเชิงบวกของครู 

สุรเชษฐ์  พินจิกิจ สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล และ กนก พานทอง (2558) ศึกษา      
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระเมินสมรรถนะความจ าขณะคิดดา้นภาษา ส าหรบันกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในนักเรียนชั้นม.4 จ านวน 50 คน โดยใชเ้ครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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กิจกรรมขณะค านวณและขณะอ่าน โปรแกรมมาตรฐานCSTsและแบบประเมินความพึงพอใจ    
ผลพบว่าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้มีความตรงตามเกณฑส์ัมพันธ์เทียบกับโปรแกรมมาตรฐาน CSTs 
อย่างมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

บุราณี ระเบียบ และ สชุาดา กรเพชรปาณี (2559) ศึกษาการพฒันาโปรแกรมฝึก
การคิดเลขคณิตโดยประยุกตโ์มเดลทริปเพิลโคดส าหรบัเพิ่มความจ าขณะท างานของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 60 คน โดยใชเ้ครื่องมือ Automated 
Working Memory Assessment (AWMA) และแบบทดสอบความสามารถดา้นเลขคณิต ผลการ
ประเมินพบว่าความจ าขณะท างานและความสามารถดา้นเลขคณิตของกลุ่มทดลองหลังฝึกดว้ย
โปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิต ท่ีพฒันาขึน้สงูกว่าก่อนฝึกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ฐาปนีย์  แสงสว่าง (2559) ศึกษาความสามารถคิดบริหารจัดการตน: แบบวัด
และแนวทางการพัฒนาส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา ในกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 2,046 คน จากโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร โดยใชเ้ครื่องมือท่ีครูประจ าชัน้เป็น
ผู้ประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้นเรียนด้วยแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับ
นักเรียนชั้นประถม ผลการประเมินพบว่านักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้3 คน มีการคิด
เชิงบริหารอยู่ในระดับเกณฑเ์ฉล่ีย นกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรูร้ว่มกับสมาธิสัน้ 5 คน 
มีการคิดเชิงบริหารดา้นการควบคมุอารมณอ์ยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑเ์ฉล่ีย 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารในเด็กสมาธิสั้นในต่างประเทศ พบว่ามี
การศึกษาระหว่าง 2555-2559 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในเด็กสมาธิสัน้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ   
4-16 ปี โดยใชก้ารเปรียบเทียบคะแนน ใชเ้ครื่องมือในการวิจยัเป็นแบบประเมินการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน คือ BRIEF-P และแบบประเมินความจ าเพื่อใชง้าน รวมทั้งมีการสรา้ง
เครื่องมือขึน้เอง เช่น แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน และมีการสรา้งโปรแกรมการฝึก 
เช่น การสรา้งวินัยเชิงบวก โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิต ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ หลังการฝึกสามารถพัฒนาการคิดเชิงบริหารได้  
นอกจากนีค้วามบกพร่องของการคิดเชิงบริหารมีความสัมพันธ์กับเด็กสมาธิสัน้มากกว่าเด็กท่ีมี    
ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

 
 

2.6.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความจ าเพื่อใช้งาน 
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Beck et al. (2010) ศึกษาเรื่อง A Controlled Trial of Working Memory Training 
for Children and Adolescents with ADHD มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาในการทดลองควบคุม    
การฝึกอบรมความจ าเพื่อใชง้านส าหรบัเด็กและวยัรุน่ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ จ านวน 52 คน (อาย ุ7-17 
ปี) ท าการฝึกเป็นเวลา 5 สปัดาห ์เครื่องมือท่ีใช ้คือ P-ChIPS  BRIEF the Conners’ Rating Scale 
Revised, Short Form ผลพบว่าการฝึกอบรมการจ าเพื่อท างาน ไดด้ าเนินการในบา้นของผูเ้ขา้ร่วม
การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุในทกุมาตรการผลลัพธห์ลังจากท่ีกลุ่มทดลอง
ไดร้บัการรกัษา (Cohen’s d) การฝึกอบรมการจ าเพื่อใชง้านสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่ตัง้ใจ และมี
อาการสมาธิสัน้ในช่วงหลงัการรกัษาและเมื่อติดตามผลเป็นเวลา 4 เดือน 

Fassbender et al. (2011) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Working Memory in Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder is Characterized by a Lack of Specialization of Brain 
Function (Working Memory Activation in ADHD) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการจ าเพื่อใชง้านใน
เด็กสมาธิสัน้โดยการขาดความเชี่ยวชาญดา้นการท างานของสมอง ในเด็กสมาธิสัน้จ านวน 17 คน 
และกลุ่มควบคุม 22 คน ท่ีมีอายุ 8 ถึง 14 ปี เครื่องมือท่ีใช ้คือ the Visual Serial Addition Task 
(VSAT)  functional magnetic resonance imaging (fMRI) ผลพบว่ามีเพียงกลุ่มควบคุมท่ีแสดง
การท างานของสมองท่ีมีหน่วยความจ าท างานเท่านั้น  สรุปไดว้่าเด็กสมาธิสัน้ได้แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสามารถในการท างานของสมองท่ีลดลงโดยเฉพาะการกระตุ้นสมองเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคมุ 

Dovis, Oord, Wiers, and Prins (2013) ศึกษาเรื่อง What Part of Working Memory 
is not Working in ADHD? Short-Term Memory, the Central Executive and Effects of 
Reinforcement มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนใดของการคิดเชิงบริหารไม่ท างานในภาวะ        
สมาธิสั้น? หน่วยความจ าระยะสั้น การคิดเชิงบริหารและผลกระทบของการเสริมแรง ในเด็ก    
สมาธิสัน้จ านวน 86 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 62 คน ช่วงอายุ 8-12 ปี เครื่องมือท่ีใช ้คือ The 
Working Memory Version of the Chessboard Working Memory Task และthe subtest Letter-
Number Sequencing from the Wechsler Adult Intelligence Scale ผลการประเมินพบว่าระดบั
มาตรฐานการเสริมแรง ความจ าระยะสัน้ การคิดเชิงบริหารและประสิทธิภาพการท างานของการ
จ าเพื่อใชง้านของเด็กสมาธิสัน้ลดลงอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ระดับการเสริมแรงในระดับสงูช่วย
ให้ทั้งความจ าระยะสั้นและประสิทธิภาพของการจ าเพื่อใช้งานของเด็กสมาธิสั้นเพิ่มขึน้ แต่ไม่
สามารถควบคมุเด็กได ้
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Gropper, Gotlieb, Kronitz, and Tannock (2014) ศึกษาเรื่อง Working Memory 
Training in College Students With ADHD or LD มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการฝึกอบรมการจ า
เพื่อใชง้านของนกัศึกษาท่ีมีภาวะสมาธิสัน้หรือบกพรอ่งทางการเรียนรู ้  ในนกัศึกษาจ านวน 62 คน 
(ชาย 21 คน หญิง 41 คน) การฝึกอบรมหลกัสตูรการจ าเพื่อใชง้านเป็นเวลา 5 สปัดาห ์ เครื่องมือท่ี
ใช้ คือ  The Cogmed Improvement Index score   The Digit Span subtest from the WAISIV 
The Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) และ  The CANTAB Spatial Working 
Memory task ผลการประเมินพบว่าการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอรก์ารจ าเพื่อใช้งานเป็น
วิธีการท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถเพิ่มการจ าเพื่อใชง้านในนักศึกษาท่ีมีภาวะสมาธิสัน้หรือบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

Dongen‑Boomsma, Vollebregt, Buitelaar, and Slaats‑Willemse (2014)  ศึกษา
เรื่ อ ง  Working memory training in young children with ADHD: A randomized placebo-
controlled trial มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการจ าเพื่อใชง้านของเด็กเล็กสมาธิ
สั้น :  การทดลองแบบสุ่ ม ได้รับยาหลอก  ในเ ด็กสมา ธิสั้นอายุ  5-7 ปี  จ านวน 51 คน  
และท าการฝึก 25 ครัง้ในช่วง 5 สัปดาห ์เครื่องมือท่ีใช ้คือ Cogmed Working Memory Training 
(CWMT) the ADHD-RS BRIEF-T และ BRIEF-P ผลการศึกษาลม้เหลวในการหาหลกัฐานท่ีแสดง
ถึงประโยชน์ของ CMWT ในใช้ยาหลอกเกี่ ยวกับอาการทางพฤติกรรมระบบประสาท  
การบริหารงานประจ าวนั และการปฏิบติังานทางคลินิกในเด็กเล็กสมาธิสัน้ 

Kofler et al. (2018) ศึกษา เรื่ อ ง  Working memory and organizational skills 
problems in ADHD มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจ าเพื่อใช้งานและปัญหาทักษะในการท างาน
ของภาวะสมาธิสัน้เด็กสมาธิสัน้อาย ุ8–13 ปี ท่ีมีและไม่มีภาวะสมาธิสัน้ 103 คน เด็กสมาธิสัน้จะ
ไดร้บัการประเมินในงานหน่วยความจ าการท างานท่ีหลากหลาย ในดา้น Phonological Working 
Memory และ Visuospatial Working Memory ซึ่งผู้ปกครองและครูด าเนินการตามมาตรฐาน
มาตรการแก้ไขปัญหาในการจัดการ ผลการศึกษาพบว่าภาวะสมาธิสั้นส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
ความบกพร่องของการจ าเพื่อใชง้านทัง้ทางตรงและทางออ้มผ่านบทบาทของการจ าเพื่อใชง้านท่ี
บกพรอ่งในเด็กสมาธิสัน้ท าใหเ้กิดความยากล าบากในการวางแผน ความตัง้ใจและการด าเนินการ
ตามเป้าหมาย 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการจ าเพื่อใช้งานพบว่ามีการศึกษาใน อายุตั้งแต่ 5 –13 ปี   
ซึ่งงานวิจยัทัง้หมดเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ประกอบกบั  
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การประเมินพฤติกรรม ซึ่งระยะเวลาในการฝึกเฉล่ียประมาณ 5 สปัดาห ์ผลการวิจัยพบว่าปัญหา
การจ าเพื่อใช้งาน เมื่อศึกษาสมองเด็กสมาธิสั้นพบว่ามีความบกพร่องด้านการจ าเพื่อใช้งาน    
ซึ่งการฝึกการจ าเพื่อใชง้านสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่ตัง้ใจของเด็กสมาธิสัน้ 

2.6.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการความคุมความยับย้ังชั่งใจ 
Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley, and Howlin (2009) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง 

Executive Functions in Children with Autism Spectrum Disorders มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การคิดเชิงบริหารในเด็กออทิสติกจ านวน 54 คน กลุ่มควบคุม 54 คน อายุ 8-17 ปี เครื่องมือท่ีใช ้
ไดแ้ก่ (1) Planning: Tower of London (2) Mental flexibility: Wisconsin Card sorting Task (3) 
Response inhibition: Stroop (4) Response inhibition: Junior Hayling test   
(5) Generatively and Self Monitoring: Verbal Fluency ผลการศึกษาการคิดเชิ งบริหารจะ
น า เสนอความยากล าบากในการ  Planning Response inhibition และ  Self Monitoring  
ซึ่งสะทอ้นถึงคณุลกัษณะเฉพาะของออทิสติกไม่ขึน้อยู่กบัระดบัสติปัญญา และความสามารถทาง
ภาษา 

Adams, Milich, and Fillmore (2010) ศึกษาเรื่อง Examining manual and visual 
response inhibition among ADHD subtypes มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตรวจสอบการยบัยัง้
การตอบสนองดว้ยตนเองและการตอบสนองเชิงภาพระหว่างกลุ่มย่อยของภาวะสมาธิสัน้ ในเด็ก
สมาธิสัน้กลุ่มทดลองจ านวน 17 คน กลุ่มควบคุมจ านวน 43 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 20 
คน เครื่องมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ Manual Stop Task = behavioral Inhibition และ Visual Stop Task ผล
การศึกษาพบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีการตอบสนองชา้ในการยับยั้งมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และกลุ่ม
เปรียบเทียบมีการยบัยัง้ชั่งใจไดเ้ร็วกว่า 2 กลุ่ม 

Schoemaker et al. (2012) ศึกษาเรื่อง Executive function deficits in preschool 
children with ADHD and DBD มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการขาดดลุหนา้ท่ีผูบ้ริหารในเด็กก่อนวัย
เรียนท่ีมีสมาธิสัน้และพฤติกรรมผิดปกติ ในผูเ้ขา้รว่มโครงการมีเด็ก 202 คนอายรุะหว่าง 3.5-5.5 ปี 
โดยใช้เครื่องมือวัด inhibitory skills ได้แก่  The Go-No-Go task Modified Snack Delay The 
Shape School – Inhibit Condition และเครื่ องมือวัด working memory abilities Nine Boxes 
และ Delayed Alternation ผลการศึกษาพบว่าเด็กสมาธิสัน้และพฤติกรรมผิดปกติมีความบกพรอ่ง
ในการยบัยัง้ชั่งใจอย่างรุนแรง 
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Raiker, Rapport, Kofler, and Sarver (2012) ศึกษาเรื่อง Objectively-Measured 
Impulsivity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Testing Competing 
Predictions from the Working Memory and Behavioral Inhibition Models of ADHD  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวัดความหุนหันพลันแล่นตามวัตถุประสงค์และภาวะสมาธิสั้นใน         
การทดสอบการคาดการณ์จากการจ าเพื่อใช้งานและความยับยั้งชั่ งใจของเ ด็กสมาธิสั้น  
กลุ่มเป้าหมายเด็กสมาธิสัน้กลุ่มทดลอง 21 คน กลุ่มควบคุม 20 คน ช่วงอายุ 8-12 ปี  ซึ่งเด็กทุก
คนได้เข้าร่วมการประเมินในวันเสาร ์ 4 ครั้งติดต่อกัน 2.5 ชั่วโมงต่อครั้ง เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่  
The phonological (PH) and visuospatial (VS) working memory tasks Stop-signal reaction 
time (SSRT) and Stop-signal delay (SSD) ประ เมิน inhibition Double-Letter High Density 
Continuous Performance Task (CPT) ประ เมิน  Impulsivity และ  Visual Match-to-Sample 
(VMTS) Task  ผลการวิจัยพบความบกพร่องของการคิดเชิงบริหารเพิ่มขึน้ในการบกพร่องดา้น
พฤติกรรมและการท าหนา้ท่ีของเด็กสมาธิสัน้และแนะน าว่าการช่วยเหลือดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารมากกว่าการเก็บขอ้มูล ซึ่งจะช่วยลดความบกพร่องท่ีเกี่ยวขอ้งกับภาวะ
สมาธิสัน้ 

Crosbie J. et al. (2013) ศึกษา เรื่ อ ง  Response Inhibition and ADHD Traits: 
Correlates and Heritability in a Community Sample มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งชั่งใจ
และภาวะสัน้สมาธิ: ความสัมพันธ์และอัตราพันธุกรรมในตัวอย่างชมุชน ในเด็กสมาธิสัน้ 16,099 
คน อายุ6 ถึ ง18 ปี ท่ีOntario Science Center (OSC) เครื่ องมือ ท่ีใช้ ได้แก่  Strengths and 
Weaknesses of ADHD symptoms and Normal  Behavior (SWAN) rating scale Signal Task  
Response inhibition (SSRT) Response latency (GoRT) Response variability (GoRTSD)      
ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ขา้ร่วมงานวิจัยเพศหญิงมีความสัมพันธ์ของการยับยั้งชั่งใจกับพันธุกรรม     
ต ่ากว่าชาย ในการศึกษาประชากรทั่วไปพบการยับยั้งชั่งใจเป็นลักษณะบางอย่างของพฤติกรรม 
ซึ่งไดร้บัอิทธิพลมาจากพนัธุกรรมของภาวะสมาธิสัน้ 

จากงานวิจยัเกี่ยวกับการควบคุมความยบัยั้งชั่งใจ พบว่ามีการศึกษาในอายตุัง้แต่ 8 
–18 ปี ซึ่งงานวิจัยทัง้หมดเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
การประเมินมาตรฐานและการประเมินพฤติกรรม พบว่าการควบคุมความยบัยั้งชั่งใจในเด็กทั่วไป
ดีกว่าในเด็กสมาธิสัน้ โดยจะพบความบกพร่องในความยับยั้งชั่งใจในเพศชายและสอดคลอ้งกบั
พนัธุกรรมมากกว่าเพศหญิง 
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เอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

จากการสังเคราะห์ความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองพบว่ามีหลาย
ความหมายซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผูป้กครอง ชุมชน องคก์ร
ภาครฐั และภาคเอกชน มีความเกี่ยวขอ้งกนัในดา้นจิตใจและอารมณ ์เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนร่วมได้
คิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติ รับผิดชอบ ท างานร่วมกันตามหลักประชาธิปไตย (กิตติ กรทอง, 
2553; ชนมธิ์ดา ยาแกว้ นิศารตัน ์อิสระมโนรส อญัชิษฐา ปิยะจิตติ รวี ศิริปริชยากร และ จิราภรณ ์
ยกอินทร,์ 2560)     

สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกนั  ไดคิ้ด ตดัสินใจ และท างานรว่มกนั เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในเป้าหมายเดียวกนั 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การท่ีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติ 
วางแผน ตดัสินใจ รว่มกบัครูและบุคลากรทางการศึกษาในการช่วยเหลือพฒันาบุตรในศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก หรือโรงเรียน ซึ่งผูป้กครองอาจเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
หรือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กท่ีบ้านตามแนวทางท่ีวางไว้ร่วมกับครู ทั้งในด้านการศึกษา     
การฝึกวินยั การเรียนรูเ้ร่ืองความปลอดภัย และใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมของโรงเรียน (ชนมธิ์ดา 
ยาแกว้ นิศารตัน ์อิสระมโนรส อญัชิษฐา ปิยะจิตติ รวี ศิริปริชยากร และ จิราภรณ ์ยกอินทร,์ 2560) 
เน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545 ได้บัญญัติสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดและพัฒนา
การศึกษาไวห้ลายมาตรา ดังเช่น ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน องคก์รเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งบิดา มารดา หรือ
ผูป้กครอง มีหนา้ท่ีจัดใหบุ้ตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รบัการศึกษาภาคบังคับ ทัง้นีบ้ิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลีย้งดูและการใหก้ารศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล และ
ไดร้บัเงินอดุหนุนจากรฐัส าหรบัการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
ท่ีครอบครวัจดัให ้(ส านกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
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สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การท่ีผู้ปกครองร่วมกับบุคลากร
ทางการศึกษาและสหวิชาชีพ ในการวางแผน ตัดสินใจ และท างานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือพัฒนา
บุตรใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัแนวทางท่ีวางไวร้ว่มกบัครู และสหวิชาชีพ 

3.2 รูปแบบครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 
จากการสังเคราะห์รูปแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลางมีผู้ให้ความหมายไว้หลาย

ความหมายซึ่ งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า  (Child Welfare Information Gateway, 2016; 
Cohrssen, Church, & Tayler, 2010) 

รูปแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Family Centered Model) และการปฏิบัติโดย    
การใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Family Centered Practice) หมายถึง วิธีการท างานร่วมกับ
ครอบครวัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะเกิดขึน้เมื่อครอบครวัพิจารณาว่าตอ้งการ
ความช่วยเหลือ ส าหรบับทบาทของนักสหวิชาชีพ คือ การอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการใน
การสอบและค าปรึกษาตามความต้องการของแต่ละครอบครัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน       
การดูแลและปกป้องเด็ก โดยมุ่งเนน้ความปลอดภัยและความตอ้งการของเด็กในการช่วยเหลือ
ครอบครวัในการพัฒนาเครือข่ายทรพัยากรของตนเอง นักสหวิชาชีพช่วยผูป้กครองในการเสริม
พลังใหก้ับครอบครวั ภายใตบ้ริบทของครอบครวัและชมุชนและสรา้งจุดแข็งของครอบครวัเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธท่ี์ดีท่ีสดุ ซึ่งตอ้งปฏิบติัดว้ยความนบัถือและใหเ้กียรติแต่ละครอบครวั 

สรุปความหมายของรูปแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Family Centered Model) 
หมายถึง การท่ีนกัสหวิชาชีพท างานรว่มกับครอบครวัในการดแูล ส่งเสริม ป้องกนั และฟ้ืนฟู เด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ เพื่อเสริมพลงัใหก้บัครอบครวัในการพฒันาเด็กได ้

นอกจากนี้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของแนวทางการปฏิบัติโดยการใช้
ครอบครวัเป็นศูนยก์ลาง (Cohrssen et al., 2010) ร่วมกับแนวทางการปฏิบติัท่ีเนน้ครอบครวัเป็น
หลัก  (Child Welfare Information Gateway, 2016) และแนวทางการปฏิบัติร่วมกับครอบครัว 
(Trivette & Keilty, 2017) ท าใหไ้ดแ้นวทางการปฏิบติัโดยมีครอบครวัเป็นศนูยก์ลาง ดงันี ้

1. ส ารวจจุดแข็งของครอบครัวเด็ก คือ การให้คุณค่า การเน้น และการปฏิบัติ
ตาม 

2. ร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับเด็ก ให้ทางเลือกแก่ผู้ปกครองและส่งเสริมการมี   
ส่วนร่วมของครอบครวัในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุตร เช่น ก าหนดเป้าหมาย ประเมิน วางแผน ให้    
การช่วยเหลือ เป็นตน้เพื่อบรรลเุป้าหมายรว่มกนั 
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3. ใชก้ิจกรรมของครอบครวัท่ีเด็กคุน้เคยช่วยสรา้งรากฐานส าหรบัโปรแกรมของ
เด็กปฐมวยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ปฏิบัติโดยการใช้ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเมื่อมี
ความไว ความหลากหลาย และความยืดหยุ่น โดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละครอบครวั 

5. ใหก้ารสนับสนุนใหส้มาชิกในครอบครวัใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้กับ
เด็กได ้โดยสรา้งความเขม้แข็งในการเป็นผูป้กครองในดา้นทักษะความรู ้และส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของผูป้กครองใหม้ีความเชื่อในตนเองในการลงมือปฏิบัติ รวมทัง้เชื่อมโยงครอบครวั
ใหม้ีเครือข่ายสนบัสนนุ เช่น จากชมรมผูป้กครอง และในชมุชน 

6. เนน้เร่ืองความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดีของสมาชิกในครอบครวั 
7. มีความสมัพนัธท่ี์ดีในความรว่มมือระหว่างครอบครวักบันกัสหวิชาชีพ โดยตอ้ง

มีความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั เคารพ ความซื่อสตัยส์จุริต และการส่ือสารแบบเปิด 
สรุปแนวทางการปฏิบติัโดยมีครอบครวัเป็นศนูยก์ลาง ดังนี ้

แนวทางการปฏิบัติโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในการท างานร่วมกับ
ผูป้กครองตอ้งส ารวจของครอบครวั เช่น จดุแข็ง จดุอ่อน วฒันธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และทศันคติ 
โดยยึดหลกัท่ีว่าทกุครอบครวัมีความแตกต่างกนั ซึ่งการท างานรว่มกบัครอบครวัและนกัสหวิชาชีพ
ตอ้งมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน ใหเ้กียรติกันและเคารพซึ่งกันและกนั โดยตอ้งร่วมกันวางแผน ตัดสินใจ 
ปฏิบติังานรว่มกนั และส่งเสริมใหค้รอบครวับรรลเุป้าหมายในการช่วยเหลือบุตรของตนดว้ยวิธีการ
ท่ีหลากหลายและยืดหยุ่นในแต่ละครอบครวั นอกจากนีใ้ชก้ิจวตัรประจ าวนัในสภาพแวดลอ้มท่ีเด็ก
คุน้เคยมาใชใ้นการพฒันาเด็ก 

3.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
3.3.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่าการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีหลากหลาย 
ดงันี ้

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนรว่ม หมายถึง วิธีการท่ีใหผู้เ้ขา้รว่มงานวิจัยเขา้
มามีส่วนรว่มวิจยั นบัตัง้แต่การก าหนดปัญหา การวางแผนงาน การด าเนินงาน และติดตามผล ซึ่ง
เป็นการแสวงหาความรูเ้พื่อพฒันาส่ิงต่าง ๆ จากประสบการณโ์ดยการเปล่ียนแปลงเพื่อใหผ้ลท่ีได้
จากการวิจยัสามารถปฏิบติัไดจ้ริง (ชอบ เข็มกลดั และ โกวิทย ์พวงงาม, 2547; สภุางค ์จนัทวานิช, 
2547; อมาวสี อมัพนัศิริรตัน ์และ พิมพิมล วงคไ์ชยา, 2560) โดยการรวบรวมแนวทางการวิจยัเพื่อ
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การพัฒนาท่ีรวมการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เขา้ดว้ยกนั (ชอบ เข็มกลดั และ โกวิทย ์พวงงาม, 2547) 

สรุปไดว้่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวิจัยท่ีผูว้ิจัยและผู้
รว่มวิจยัมีส่วนรว่มแลกเปลี่ยนความเห็นและพฒันาองคค์วามรูจ้ากประสบการณ ์โดยกระบวนการ
ระบุปัญหา วางแผนงาน ด าเนินการวิจยั และติดตามผลรว่มกนั 

3.3.2 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมหรือวิธีการหาความรู้จากการปฏิบัติการ 

ประกอบดว้ยวิธีการท่ี หลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอน แต่โดยภาพรวมประกอบดว้ย
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนเริ่มโครงการ ขั้นตอนด าเนินโครงการ และขั้นตอนสิน้สุด
โครงการ ดงันี ้

3.3.2.1 ขัน้ตอนก่อนเร่ิมโครงการ แบ่งออกเป็น 7 ขัน้ตอนย่อย ดงันี ้
1. พูดคุยหารือในกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อสรา้งความเข้าใจร่วมและจุดประกาย

ความสนใจ ความต่ืนตวัท่ีจะรว่มกนั แกปั้ญหาหรือพฒันาชมุชน 
2. ศึกษาสถานการณข์องกลุ่มเป้าหมาย เป็นการรว่มศึกษาขอ้มลูทั่วไป ไดแ้ก่ 

ประวัติ ความเป็นมา ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อท่ีมีผลกระทบต่อ 
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต ประยุกตใ์หเ้กิดความเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ และ
น าไปใชใ้นการท างานรว่มกนักบักลุ่มเป้าหมาย 

3. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ขั้นตอนนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมี
ความคิด ความเขา้ใจอย่างถ่องแทต่้อสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดลอ้ม ชุมชน
หรือองคก์ร จะมีกระบวนการ พูดคุยระหว่างผูเ้ขา้ร่วม หากยังไม่ชัดก็จะมีการพูดคุยกันอีกหลาย
ครัง้จนกว่าจะชัด ดังนั้นดว้ยวิธีการนี ้ผูเ้ขา้ร่วมจะเกิดความรูเ้กี่ยวกับปัญหาของตนเองชดัเจนขึน้ 
เช่น การวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาในครอบครวั พรอ้มทัง้ร่วมกันพิจารณาว่ามีปัญหาใดท่ีส าคญั
และยงัไม่ทราบว่าจะท าการแกปั้ญหาอย่างไรและเป็นประเด็นท่ีน่าจะหาค าตอบหรือวิจยัรว่มกนั 

4. เผยแพร่แนวคิดการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วม การให้หลักการและชี ้แจงว่า
กระบวนการวิจยั PAR จะเกิดประโยชนอ์ย่างไรต่อผูเ้ขา้ร่วมหรือชมุชน รวมถึงการท าความเขา้ใจ
ในแนวความคิดของการวิจยัใน ลกัษณะท่ีเป็นภาพรวมแก่ครอบครวัของผูเ้ขา้รว่มหรือชมุชนก่อนท่ี
จะเริ่มการวิจัยนับว่า เ ป็น ส่ิงจ าเ ป็น เพราะเมื่ อผู้ เข้าร่วมหรือชุมชนรับรู ้ ภาพรวมของ
กระบวนการวิจัยแลว้จะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจขั้นตอนและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การท่ีจะให้ผูเ้ขา้ร่วมไดร้บัรูแ้ละคุน้เคย กระท าไดโ้ดยการจัดกิจกรรม
กระตุน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วม ส่ิงส าคัญคือการเสนอกรณีตัวอย่างใหเ้ห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการสรา้งทศันคติท่ีดีในการท างานวิจยัรว่มกนัเป็นทีม 

5. พัฒนาทีมนักวิจยั (ผูเ้ขา้ร่วม) และวิเคราะหปั์ญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในการท า
วิจยั การวิจยั คือการแกปั้ญหาของผูเ้ขา้รว่มโดยอาศัยกระบวนการท าวิจยัดว้ยผูเ้ขา้รว่มเอง ดงันั้น
ส่ิงจ าเป็นท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งเรียนรูเ้ป็นอนัดับแรก คือ การเรียนรูท้ักษะในการวิจยั อาจมีการอบรม
ใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกทดลองท าวิจยัแบบง่าย ๆ  ฝึกทักษะการเขียนรายงานสัน้ ๆ  และการน าเสนอขอ้มลู
ต่อชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในการท าวิจัย เพราะฉะนั้นการท าการวิจัย 
จะต้องเริ่มต้น ควบคู่ไปกับการรูจ้ักตัวเองของผู้เขา้ร่วม รูจ้ักสภาพแวดล้อมของตนมีทรพัยากร
อะไรบ้างท่ีจะน ามาช่วย เป็นการมองท่ีตัวเพื่อพึ่งตนเองเป็นอันดับแรก ค า แนะน าจากผู้รู ้ 
ผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอก หรือการไปศึกษาโครงการพัฒนาอื่นท่ีมีปัญหาคลา้ยคลึงกัน จึงจ าเป็น
และมีประโยชนอ์ย่างยิ่ง 

6. ยกร่างโครงการและก าหนดกิจกรรม นักวิจัยผู้เข้าร่วมจะร่วมกันคิดหา
วิธีการ แกปั้ญหา โดยใชว้ิธีการพดูคยุ ซกัถามอีกเช่นกนั รวมทัง้ผูน้  ากระบวนการอาจเสนอแนวทาง
ใน การแกปั้ญหาเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ๆ  เมื่อมีการยกร่างกิจกรรมแลว้ก็จะมีการทบทวน
ว่าจะ ตอบปัญหาท่ีพบไดห้รือไม่ โดยผูน้  ากระบวนการจะมีบทบาทในการตัง้ค าถาม จนกระทั่งได้
แนวทางท่ีมั่นใจแล้วว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ เช่น แนวทางการแก้ปัญหา ท่ีพบ แนวทาง            
การจัดการทรัพยากร เป็นต้น ดังนั้นในขั้นตอนนี้นักวิจัยชาวบ้านจะได้เรียนรู้แนวทางใน              
การแกปั้ญหาใหม่ ๆ ซึ่งจะพฒันาขึน้เป็น โครงการวิจยั PAR ต่อไป 

7. เวทีการน าเสนอโครงการ เป็นเวทีการประชุมเพื่อให้นักวิจัยได้น าเสนอ 
โครงการวิจัยแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย     
ท าใหน้ักวิจัยชาวบา้นไดท้บทวนแผนการวิจยัท่ียกร่างมาอีกครัง้หน่ึง และมีมุมมองท่ีกวา้งและลึก 
ขึน้ผูป้ระสานงานวิจยัจะเป็นฝ่ายประสานในการจดัเวทีนีข้ึน้ 

3.3.2.2 ขัน้ตอนด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 7 ขัน้ตอนย่อยโดยมีวิธีการ ดงันี ้
1. ชีแ้จงโครงการแก่ผูเ้ขา้ร่วม เป็นขั้นตอนแรกก่อนเร่ิมด าเนินการวิจัย การท่ี

ตอ้งชีแ้จงแก่ผูเ้ขา้ร่วม ซึ่งจะตอ้งใหผู้เ้ขา้ร่วมเขา้ใจและเห็นดว้ยก่อน ในการชีแ้จงนีน้อกจากเวที
การประชุมท่ีจัดขึน้อย่างเป็นทางการแล้ว รวมทั้งการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ในขั้นตอนนี้ 
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นักวิจัยควรอธิบายว่าการท าวิจัยนีท้ าไปเพื่อประโยชนข์องทุกคนในชุมชนไม่ได้ท าเพื่อประโยชน์
ของใครเท่านัน้ 

2. ประสานงบประมาณและหน่วยงานสนับสนุน ก่อนท่ีจะด าเนินการใน
โครงการ หรือกิจกรรมท่ีระบุไว้ในแผนการวิจัย นอกจากการให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนในการระดม
ทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือตนเองแล้ว นักวิจัยต้องรูจ้ักช่องทางแสวงหางบประมาณบุคลากรและ
หน่วยงานท่ีมาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพราะบางครัง้บางปัญหายังคงตอ้งขอความร่วมมือจาก
ทางราชการหรือจากองคก์รพฒันาเอกชนอยู่โดยชมุชนจะตอ้งมีตวัแทนไปเสนอโครงการและเจรจา
ขอการสนบัสนนุต่อไป 

3. น าแผนไปปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา 
3.1 การก าหนดทีมปฏิบัติงานอาสาสมัครและพัฒนาทีมอาสาสมัคร 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งมอบหมายใหที้มงานหมู่บา้นเขา้มาร่วมรบัผิดชอบด าเนินการ โดยผลประโยชนท่ี์ 
เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งกระจายไปยังสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นทีม 
ปฏิบัติงานจะต้องมีความเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และทีม
ปฏิบัติจะตอ้งไดร้บัการยอมรบั และการไวว้างใจจากสมาชิก และควรมีการพัฒนาทีมปฏิบัติงาน 
อาสาสมคัรใหม้ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานทัง้ก่อนและระหว่างปฏิบติังานวิจยั 

3.2 ระยะปฏิบัติการตามแผน เป็นระยะท่ีทีมวิจัยและผู้เข้าร่วมร่วมกัน 
ด าเนินการปฏิบัติการตามโครงการท่ีไดก้ าหนดร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีไดก้ าหนดไวเ้พื่อทดสอบ 
ทดลองและเรียนรูว้่า การแกไ้ขปัญหานั้นจะไดผ้ลหรือไม่อย่างไร ทีมวิจัยอาจจะร่วมกับผูเ้ขา้รว่ม
ปรบั แผน ปรบัโครงการกิจกรรมใหเ้หมาะสมไดห้ากพิจารณาร่วมกันว่าควรจะมีการปรบัปรุงอะไร 
เพิ่ม เ ติมเพื่อให้การปฏิบัติงานแก้ปัญหาได้ผลการท า  “กิจกรรม” ถือว่า เ ป็นหัวใจของ
กระบวนการวิจัยท่ีเดียว ส่วนจะเป็นกิจกรรมใดนั้นขึน้อยู่กับสภาพพืน้ท่ีและประเด็นในการวิจัย  
ซึ่งนอกจากท าใหค้ณะนักวิจัยเกิดการเรียนรูใ้นกิจกรรมต่าง ๆ  แลว้ยังท าใหเ้กิดความเชื่อมั่น เกิด
หลังในการขับเคล่ือนเกิดความเป็นกลุ่มก้อน เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วม รวมทั้งกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาควิชาการ 

4. ติดตาม ประเมินผลและวิเคราะห์สรุปองค์ความรูร้ะหว่างทางนับเป็น
กิจกรรมท่ีจ าเป็นและจะขาดไม่ได้ในกระบวนการวิจัย ผู้เข้าร่วมควรติดตามและประเมินผล       
การท างานของฝ่ายปฏิบัติการทุกระยะว่าเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและ
อุปสรรค อะไรบา้งท่ีจะตอ้งแกไ้ขสุดทา้ยจะตอ้งประเมินว่า โครงการหรือกิจกรรมท่ีด า เนินการไป
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บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม แบบบันทึก และรายงาน 
ความก้าวหน้าของโครงการท่ีท าไว้ทุกระยะรวมถึงมีการร่วมวิเคราะห์สรุปองค์ความรูเ้พื่อตอบ
โจทย์การวิจัยระหว่างทางร่วมกันและก าหนดหรือปรับเปล่ียนแผนการวิจัยในช่วงต่อไปหากมี
สถานการณท่ี์จ าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนแผนการปฏิบติั 

5. รายงานความก้าวหน้า  เ ป็นการรายงานผลการด า เ นินงานและ
ความก้าวหน้าแก่ผู้เข้าร่วมอย่างสม ่าเสมอ การประชุมให้ทราบความคืบหน้าของการวิจัยว่ามี
ความคืบหนา้ไปอย่างไร มีปัญหาอปุสรรคอะไรบา้ง การประชมุเป็นเหมือนการวิเคราะหข์อ้มูลของ
คณะนักวิจัยเพราะจะน าปัญหาต่าง ๆ มาร่วมกันวิเคราะห์ ท าให้คณะนักวิจัยได้เกิดความรูข้ึน้
มากมาย อย่างไรก็ตามนอกจากการประชมุแลว้คณะนักวิจยัควรมีการส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการ
ดว้ยการพบปะพดูคยุในโอกาสต่าง ๆ 

6. ส ารวจการเปล่ียนแปลงของผู้เข้าร่วมและถอดบทเรียนองค์ความรูจ้าก    
การปฏิบัติ งานวิจัย หลังจากท ากิจกรรมแล้วคณะวิจัยจะท าการส ารวจการเปล่ียนแปลง เพื่อ
ประเมินผลท่ี เกิดขึน้ซึ่งจะเก็บขอ้มูลจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ร่วมโครงการวิจัย ในส่วนของ     
การถอดบทเรียน นัน้เพื่อเป็นการคน้หาบทเรียน องคค์วามรูจ้ากการท างานท่ีผ่านมาทัง้หมด และมี
การบนัทึกเป็น เอกสารหรือรูปแบบต่าง ๆ 

7. การจัดตั้งกองทุน ในบางกรณีคณะนักวิจัยอาจจะมีการตั้งกองทุน หรือ
ระดมทนุเพื่อใชใ้นการด าเนินการพฒันาท่ีต่อเน่ืองหลกัจากท่ีโครงการวิจยัจบลงแลว้ 

3.3.2.3 ขัน้ตอนสิน้สดุโครงการ 
1. การจัดท ารายงานและน าเสนอผลการวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่น าเสนอ 

ผลการวิจัยสู่ชุมชน วิธีการในการน าเสนอรายงานวิจัยต่อชุมชนอาจมีในหลายลักษณะทั้งท่ีเป็น 
เอกสาร การเล่าเร่ือง การจดัเวทีชมุชน การพดูคยุ การจดัสาธิต การใชว้ฒันธรรมทอ้งถิ่น เป็นตน้ 

2. การน าเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้องโดยช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยาย
ผลงานวิจยัและ เพื่อเป็นการส่ือสารแก่สมาชิกนอกชมุชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อเป็น
การขยาย ผลการวิจยัต่อไป 

สรุปกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนรว่ม มีกระบวนการ คือ ขัน้ตอนก่อนเร่ิมโครงการ 
ต้องมีการพูดคุยหารือในกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วม  ศึกษาสถานการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะหปั์ญหาและสาเหต ุ เผยแพรแ่นวคิดการวิจยัแก่ผูเ้ขา้รว่ม พฒันาทีมนกัวิจัย 
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ยกร่างโครงการและก าหนดกิจกรรม และมีเวทีการน าเสนอโครงการ ขั้นตอนต่อมา คือ ขั้นตอน
ด าเนินโครงการ ตอ้งประสานงบประมาณและหน่วยงานสนบัสนนุ น าแผนไปปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
3.4.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในต่างประเทศ 

Davis, Claudius, Palinkas, Wong, and Leslie (2012) ศึกษา เรื่ อ ง  Putting 
Families in the Center: Family Perspectives on Decision Making and ADHD and 
Implications for ADHD Care มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรบัรูแ้ละการตัดสินใจผูป้กครองและ
การน าผูป้กครองเขา้ศูนย ์จากการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นจ านวน 28 ครอบครวั ท าการรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แล้วน ามา Coding Consensus, Co-occurrence, and Comparison 
ผลการศึกษาพบว่าครอบครวัส่วนใหญ่ตอ้งการเป็นผูต้ัดสินใจและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและ
ในการท างานกบัเด็กและครอบครวัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสัน้ 

Deater-Deckard (2017) จากบทความวิชาการเรื่อง Parents’ and Children’s 
ADHD in a Family System โดย ศึกษาผู้ปกครองและ เ ด็กสมา ธิ สั้น ในระบบครอบครัว  
ผลการศึกษาพบว่าความหลากหลายของครอบครัวของ เด็กสมาธิสั้นมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการยีน – ส่ิงแวดลอ้ม 

Dalmau et al. (2017) จากบทความวิ ชาการ เ รื่ อ ง  How to implement the 
family-centered model in early intervention ไดศึ้กษาวิธีการใชรู้ปแบบครอบครวัเป็นศูนย์กลาง
ในการช่วยเหลือ พบว่า The Family-Centered Model เน้นช่วยเหลือและเตรียมความพรอ้มให้
ครอบครวัสามารถดูแลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางสังคมของ
ตนเอง 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองประกอบด้วยงานวิจัย 1  
เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง พบว่ามีการศึกษาระหว่าง 2012-2017 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาในครอบครัวเด็กสมาธิสั้น ซึ่งใช้เครื่องมือในการวิจัยด้วยแบบสัมภาษณ ์ โดยใช้การ
วิเคราะหข์อ้ตกลงการเขา้รหัส การเกิดขึน้รว่มกัน และการเปรียบเทียบ ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นถึง
ครอบครวัตอ้งการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจในการรกัษาเด็กสมาธิสัน้มากยิ่งขึน้ และจากบทความ
วิชาการพบว่าครอบครวัมีความสัมพันธ์กันเด็กสมาธิสั้นทัง้ดา้นพันธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาเด็กสมาธิสัน้ในบริบททางสงัคมของตนเอง 
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3.4.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในประเทศไทย 
วิวรรณ สารกิจปรีชา และ พวงรตัน ์เกษรแพทย์ (2554) ไดศึ้กษาความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม      
การเรียนรูข้องนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีผูป้กครองของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จ  านวน 199 คน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนรว่มอยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการเรียนรู้ท่ีบ้าน  
ด้าน การตัดสินใจ มีการส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ส าหรับการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
มีการส่งเสริมการเรียนรูอ้ยู่ในระดับปานกลาง ส่วนดา้นอาสาสมัคร มีการส่งเสริมการเรียนรูอ้ยู่ใน
ระดับนอ้ย และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผูป้กครองดา้นการรบับริการทางวิชาการ  
ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความรูใ้นการพฒันานกัเรียนและความรูท้ั่วไป 

พิราวัลย ์ เรืองฤทธิ์ ไพฑูรย ์อินต๊ะขัน และบุญฑวรรณ วิงวอน (2556) ไดศึ้กษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นโยบายผู้บริหาร  และความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์         
การเรียนรู ้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง โดยใช้ประชากร 
เพศหญิงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 175 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ประชากร คือ ผูป้กครองของเด็กท่ีอยู่ในการดูแลของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เสริมขวา ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมี
ผลรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดา้นนโยบายผูบ้ริหารมีผลรวมอยู่ในระดับมากดา้นความพึงพอใจมี
ผลรวมอยู่ในระดบัมาก และดา้นผลสมัฤทธิ์การเรียนรูม้ีผลรวมอยู่ในระดบัมาก 

พีระพงษ์ สิทธิอมร (2559) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียนในการ
พัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปกครอง 
โรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 7 โรงเรียน จ านวน 361 คน เครื่องมือท่ีใช ้ได้แก่ 
แบบสอบถาม 3 ตอน  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย  
ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมรบัผลประโยชน ์ดา้นการมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ และดา้นการมีส่วนรว่มในการประเมินผลตามล าดบั 

จากงานวิจยัเกี่ยวกบังานวิจยัเกี่ยวกบัการมีส่วนรว่มของผูป้กครองส่วนใหญ่ศึกษาใน
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั ในศนูยเ์ด็กเล็กและโรงเรียนอนบุาล โดยผูป้กครองตอบแบบสอบถาม และมี
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การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ ผลการวิจยัพบว่าผูป้กครองมีส่วนรว่มหลายระดบั ไดแ้ก่ มีส่วนรว่ม
ในระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ย 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน 
4.1 ความหมายของการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน 

จากการสังเคราะห์ความหมายของการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน
พบว่ามีหลายความหมายซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า 

การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน (Routine Base Interventions)
หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเด็กและคุ้นเคยโดยเด็กและ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นหน่ึงในกระบวนการในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
และเป็นแนวทางส่งเสริมและพฒันาเด็กท่ีมีปัญหาพฒันาการล่าชา้หรือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนีโ้ดยครู นักสหวิชาชีพ และผู้ปกครอง ท างานร่วมกันโดยใช้กิจวัตร
ประจ าวนัเป็นบริบทส าหรบัการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทกัษะท่ีไดเ้รียนรู ้คือ การท าหนา้ท่ีและ
ท ากิจกรรมท่ีมีความหมายส าหรับเด็กและผู้ดูแล (Jennings et al., 2012; ฑมลา บุญกาญจน์, 
2560) ทั้งนีก้ิจวัตรประจ าวันเป็นบริบทท่ีมีความหมายส าหรับเด็กเล็กในการเรียนรู้ทักษะใหม่ 
เพราะกิจกรรมท่ีเด็กปฏิบัติเกิดขึน้หลายครั้งตลอดทั้งวัน ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับการเล่น  
การดูแล และกิจกรรมอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้งกับกิจวตัรประจ าวนัตามความเหมาะสมและตรงกับความ
ตอ้งการของเด็กแต่ละคน (Jennings et al., 2012) แนวคิดนีพ้ัฒนามาจากการจัดประสบการณ์
การเรียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กท่ีมีความคุน้เคย (The Child's Natural Environments) และการ
ใหค้วามส าคญักบัครอบครวัของเด็ก รวมทัง้บริบทและสภาพแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจัดประสบการณ์
เรียนรูข้องเด็ก เช่น บา้น หรือศนูยเ์ด็กเล็ก (ฑมลา บุญกาญจน,์ 2560)  

สรุป การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน หมายถึง  การให้                   
การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในระยะแรกเริ่ม โดยการใชก้ิจกรรมในกิจวัตรประจ าวนั
ภายใตส้ถานท่ีท่ีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษคุน้เคยมาเป็นบริบทส าหรบัการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก ซึ่งครอบครัวเป็นปัจจัยหลักในการช่วยเหลือในการฝึก รวมทั้งต้องท างานร่วมกับครูและ         
สหวิชาชีพ 
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4.2 องค์ประกอบของการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมในสภาพแวดล้อมที่เด็กมี
ความคุ้นเคย 

องค์ประกอบของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในสภาพแวดล้อมท่ี เ ด็กมี
ความคุน้เคยเป็นแนวทางส าคัญในการน ากระบวนการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวนัเป็นฐาน
ไปใช้ในการให้บริการ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
5 องคป์ระกอบ (ฑมลา บุญกาญจน,์ 2560) ดงันี ้

4.2.1 การท าความเขา้ใจบริบทของครอบครวั (Understanding the Family 
Ecology) เน่ืองจากครอบครวัมีความส าคญัท่ีสดุในชีวิตของเด็ก และพ่อแม่หรือผูด้แูลเป็นผูท่ี้รอบรู้
และเขา้ใจบุตรของตนเองเป็นอย่างดี ดงันัน้การจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเด็ก
มีความคุ้นเคยนี ้ สนับสนุนให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและท างานร่วมกับนักวิชาชีพต่าง ๆ  
ในการดแูลและพฒันาเด็กท่ีมี ความตอ้งการพิเศษ 

4.2.2 การวางแผนการจัดประสบการณเ์รียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ (Functional 
Intervention Planning) หมายถึง ครูกบัผูป้กครองของเด็กรว่มกนัวางแผน เพื่อจดัประสบการณใ์ห้
ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของครอบครัว และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและครอบครัว  
โดยใหผู้ป้กครองของเด็ก เขา้มามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น แสดงความตอ้งการว่าความ
จ าเป็นใดของเด็กและของครอบครวัท่ีมีความจ าเป็นในการก าหนดเป้าหมายระยะยาว และเลือก
พฤติกรรมเป้าหมาย ครูและ ผูป้กครองมีความเห็นร่วมกัน ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายนั้น ๆ ว่า
เป็นพฤติกรรมที่ตอ้งการจะสอนเด็ก 

4.2.3 การท างานร่วมกันของทุกฝ่ายแบบบูรณาการ (Integrated Services)    
เน้นรูปแบบ การท างานแบบรวมพลัง (Transdisciplinary Team) ท่ีเป็นการท างานร่วมกันของ
ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ปกครอง ไม่เฉพาะแลกเปล่ียนข้อมูล แต่จะรวมถึงบทบาท ความสัมพันธ์             
ท่ีจะน าไปสู่การวางเป้าหมาย ร่วมกัน มีการพัฒนาข้อมูลความรู ้ทักษะต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ       
มีการประชุมหารือเพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนข้อมูล และพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดให้ 
รวมถึงการที่ครูกบัผูป้กครองมีส่วนรว่มในการปฏิบติักิจกรรมตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวร้ว่มกันใน
การจดัประสบการณ ์

4.2.4 การเยี่ยมบ้านท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Home Visits) การเยี่ยม
บา้นเป็น อีกกิจกรรมหลักท่ีมีความส าคัญ โดยยึดหลักการเยี่ยมบา้นตามแนวทางครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง (Family-Centered Home-Based Early Intervention) ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความเขา้ใจ
และยอมรบัในบริบทของครอบครวั การเยี่ยมบา้นนีม้ีเป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อสรา้งสัมพันธภาพ
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กับครอบครวัใหเ้กิดความไวว้างใจและการยอมรบัท่ีจะใหค้วามเป็นมิตรถือเป็นการสนับสนุนและ
ใหค้วามช่วยเหลือแก่ ครอบครวัใน 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสนับสนุนทางดา้นจิตใจและอารมณ์  
2) การสนับสนุนทางด้านวัสดุ ส่ือและอุปกรณ ์และ 3) การสนับสนุนทางด้านการให้ข้อมูลและ
ความรูแ้ก่ผูป้กครอง นอกจากการเยี่ยม บา้นเป็นช่วงเวลาท่ีผู้เชี่ยวชาญฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย
ให้กับเด็กตามเป้าหมายท่ีวางแผนร่วมกันท่ีบ้าน แล้วนั้นยังเป็นช่วงเวลาท่ีผู้เชี่ยวชาญยังให้
ความส าคัญกับการสอน ถ่ายทอดความรู ้และสาธิตวิธีการฝึกพฤติกรรมให้ผู้ปกครองลองฝึก
ปฏิบัติกับเด็ก เพื่อใหผู้ป้กครองมีความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในวิธีการฝึก และเป็นการเพิ่มความ
มั่นใจใหก้บัผูป้กครองในการฝึกเด็กดว้ยตนเองอีกดว้ย 

4.2.5 กา ร ร่ วมมื อ และท า ง าน เ ป็ น ทีม ในกา รดู แล เ ด็ก  (Collaborative 
Consultation to Child Care) ลกัษณะสมัพนัธภาพระหว่างครอบครวัและผูเ้ชี่ยวชาญ ผูเ้ชี่ยวชาญ
และครอบครวัตอ้งมี เป้าหมายในการท างานรว่มกนั ช่วยเหลือกนั ซึ่งการที่จะท างานรว่มกนัไดต้อ้ง
มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ผลลัพธ์ของเป้าหมายท่ีไดร้่วมกันวางแผนไวก้็จะบรรลุถึงความส าเร็จได ้
ผูเ้ชี่ยวชาญตอ้งมองครอบครวั เสมือนผูร้ว่มงาน โดยผูเ้ชี่ยวชาญใชท้กัษะในเร่ืองของการหาความรู้
ใหม่ ๆ ใช้ประสบการณ์ท่ี ผ่านมาเป็น พื ้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ปกครอง  
ในการท างานให้เกิดขึ ้น การจัดประสบการณ์การในสภาพแวดล้อมท่ีเด็กมีความคุ้นเคย  
โดยผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ค้นหา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา       
ความตอ้งการของครอบครวั อีกทัง้ยงัเป็นการระดมความคิด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อหาทาง
ออกในการแกปั้ญหา และตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น จึงท าใหส้มัพนัธภาพพัฒนาไปในทาง
ท่ีดีขึน้ ส่งผลใหก้ารช่วยเหลือ เพื่อหาทางออกนัน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

สรุปองค์ประกอบของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในสภาพแวดล้อมท่ีเด็กมี
ความคุ้นเคย ประกอบด้วย การท าความเข้าใจบริบทของครอบครัว  การวางแผนการจัด
ประสบการณเ์รียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ การท างานรว่มกนัของทกุฝ่ายแบบบูรณาการ การเยี่ยมบา้น
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการร่วมมือและท างานเป็นทีมในการดูแลเด็ก ซึ่งต้องท าให้ควรทุก
องคป์ระกอบ จะท าใหก้ารช่วยเหลือระยะแรกเริ่มมีประสิทธิภาพ 

4.3 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
การจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรบัเด็กปฐมวัยมีหลักการดังนี ้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560) 
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4.3.1 ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมใหเ้หมาะสมกับวยัของ
เด็กในแต่ละวนั แต่สามารถยืดหยุ่นไดต้ามความตอ้งการและความสนใจของเด็ก ไดแ้ก่ 

วยั 3-4 ปี มีความสนใจประมาณ 8-12 นาที  
วยั 4-5 ปี มีความสนใจประมาณ 12 – 15 นาที  
วยั 5-6 ปี มีความสนใจประมาณ 15 – 20 นาที 

4.3.2 กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเน่ืองนานเกินกว่า 20 นาที 

4.3.3 กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู ้จักเลือก ตัดสินใจ  
คิดแกปั้ญหา คิดสรา้งสรรค ์เช่น การเล่นตามมมุ การเล่นกลางแจง้ ฯลฯ ใชเ้วลาประมาณ 40 – 60 
นาที 

4.3.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในหอ้งและนอกหอ้งกิจกรรม    
ท่ีใชก้ลา้มเนือ้ใหญ่และกลา้มเนือ้เล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรม   
ท่ีเด็กเป็นผูร้ิเริ่มและผูส้อนหรือผูจ้ดัประสบการณเ์ป็นผูร้ิเร่ิมและกิจกรรมท่ีใชก้ าลังและไม่ใชก้ าลงั 
จัดใหค้รบทุกประเภท ทัง้นีก้ิจกรรมท่ีตอ้งออก าลังกายควรจดัสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งออกก าลงั
มากนกั เพื่อเด็กจะไดไ้ม่เหน่ือยเกินไป 

4.3.5 กิจกรรมงานบ้านส าหรับเด็กปฐมวัย (KIDS ACTIVITIES BLOG, 2018; 
Raising Children Network, 2017) งานบา้นส าหรบัเด็กปฐมวยั ท่ีมีอายุระหว่าง 4-5 ปี 

4.3.5.1 ตัง้โต๊ะส าหรบัมือ้อาหาร 
4.3.5.2 ช่วยเตรียมอาหารภายใตก้ารดแูล 
4.3.5.3 ช่วยแยกเสือ้ผา้สะอาดเป็นกองส าหรบัสมาชิกในครอบครวัแต่ละคน

พรอ้มท่ีจะพบั 
4.3.5.4 ช่วยเหลือเกี่ยวกบัการซือ้ของในรา้นขายของช าและเก็บของช า 
4.3.5.5 น าผา้เปียกไปตาก 
4.3.5.6 จดัท่ีนอน 
4.3.5.7 ช่วยใส่เสือ้ผา้ในเครื่องซกัผา้ / เครื่องอบผา้ 
4.3.5.8 ใส่จานลงในเครื่องลา้งจาน 
4.3.5.9 ปัดฝุ่ น 
4.3.5.10 เลีย้งสตัว ์
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4.3.5.11 รดน า้ตน้ไม ้
สรุปหลกัการจดักิจกรรมประจ าวนั ซึ่งควรก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมให้

เหมาะสมกบัช่วงความสนใจในแต่ละช่วงอาย ุทัง้กิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมงานบา้น
รวมทัง้มีกิจกรรมเล่นเสรีตามอิสระ โดยสามารถจดัไดท้ัง้ในและนอกอาคาร 

4.4 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
การเลือกกิจกรรมส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีจะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลาย

รูปแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมในการน าไปใชข้องแต่ละหน่วยงานและสภาพชมุชนท่ีส าคัญ
ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการจดักิจกรรมใหค้รอบคลุมพัฒนาการทุกดา้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
ดงัต่อไปนี ้

4.4.1 การพัฒนากลา้มเนือ้ใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การ
ยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใชอ้วัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคล่ือนไหวในการใช ้กลา้มเนือ้
ใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ 
เคล่ือนไหวรา่งกายตามจงัหวะดนตรี 

4.4.2 การพัฒนากลา้มเนือ้เล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกลา้มเนือ้เล็ก 
กลา้มเนือ้มือ- นิว้มือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกลา้มเนื้อมือและระบบประสาทตามือไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วและจัดประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกม
การศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ  
เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กนั ดินเหนียว ฯลฯ 

4.4.3 การพัฒนาอารมณ ์จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝัง
ใหเ้ด็กมีความรูสึ้กท่ีดีต่อตนเองและผูอ้ื่น มีความเชื่อมั่น กลา้แสดงออก มีวินยั รบัผิดชอบ ซื่อสตัย ์
ประหยัด เมตตากรุณา เอือ้เฟ้ือ แบ่งปันมีมารยาทและปฏิบติัตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
นบัถือโดยจดักิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นใหเ้ด็กไดม้ีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดร้บัการตอบสนองตาม
ความตอ้งการ ไดฝึ้กปฏิบติัโดยสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม อย่างต่อเน่ือง 

4.4.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาใหเ้ด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออก
อย่างเหมาะสมและอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั 
มีนิสยัรกัการท างาน ระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอ้ื่น โดยระมดัระวงัอนัตรายจากคน
แปลกหนา้ ใหเ้ด็กไดป้ฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม ่าเสมอ รบัประทานอาหาร พกัผ่อนนอนหลับ 
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ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผูอ้ื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาขอ้ตกลงของ
ส่วนรวม เก็บของเขา้ท่ีเมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ 

4.4.5 การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา ความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์โดยจดักิจกรรม
ให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอก
สถานท่ี เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสรา้งชิน้งาน และ
ท ากิจกรรมทัง้เป็น กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 

4.4.6 การพฒันาภาษา เป็นการพฒันาใหเ้ด็กใชภ้าษาส่ือสารถ่ายทอดความรูสึ้ก
นึกคิด ความรูค้วามเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเด็กมีประสบการณโ์ดยสามารถตัง้ค าถามในส่ิงท่ีสงสัยใคร่
รู ้จัดกิจกรรมทางภาษาใหม้ีความหลากหลายในสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้มุ่งปลูกฝังให้
เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการใชภ้าษา ทัง้นีต้อ้งค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็ก
เป็นส าคญั 

4.4.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ เป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กมี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ไดถ้่ายทอดอารมณค์วามรูสึ้กและเห็นความสวยงามของส่ิงต่าง ๆ โดยจดั
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ ดนตรี การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ 
อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสรา้ง 

สรุปขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน สามารถเป็นกิจกรรมท่ีการพัฒนากลา้มเนือ้
ใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สังคมนิสัย ภาษา และ
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์  ขึน้อยู่กับความเหมาะสมในการน าไปประยุกตใ์ชข้องแต่ละ
ครอบครวั  ซึ่งควรจดัใหต้รงตามความตอ้งการและความสามารถของเด็กแต่ละคน 

4.5 ขั้นตอนการด าเนินการของการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน 
จากการศึกษาการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวันเป็นฐานและการสนบัสนุนครอบ

ครัวโดยใช้กิจกรรมกิจวัตรประจ าวันช่วยเหลือบุตร มีแนวการปฏิบัติของแต่ละขั้นตอนท่ีควรท า
สอดคลอ้งกนั ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนของการรวบรวมขอ้มลูของตวัเด็กและครอบครวั 
1. ระบุเป้าหมายพัฒนาการของเด็ก โดยคณะกรรมการผู้จัดท าแผนการ

ใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครวั (IFSP) ไดแ้ก่ ครู สหวิชาชีพ และผูป้กครอง ตอ้งมีการประชุม 



  

 

78 

เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการระบุเป้าหมายพัฒนาการเด็ก (เป้าหมายระยะยาว 1 ปี) เพื่อให้
สามารถเป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายระยะสั้น หรือก าหนดพฤติกรรมใดท่ี
ตอ้งการจะฝึกบา้ง เพื่อใหก้ารจัดประสบการณ ์/ กิจกรรมต่าง ๆ ตอบสนองความตอ้งการจ าเป็น
ของครอบครวั และเกิดประโยชนส์งูสดุกบัเด็กและครอบครวั (ฑมลา บุญกาญจน,์ 2560) 

2. ระบุกิจวตัรของครอบครวั ซึ่งครอบครวัท่ีแตกต่างกนัมีกิจวตัรท่ีแตกต่างกัน
หรือความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัส าหรบัการท ากิจวตัร เช่น ครูไม่สามารถสรุปได้ว่าสมาชิกทกุคนใน
ครอบครวัจะนั่งดว้ยกนัในช่วงอาหารเย็นเพราะผูป้กครองบางคนอาจมีตารางการท างานท่ีแตกต่าง
กนั และบางทีอาหารเชา้ คือ เมื่อครอบครวัรวมตัวกันและแบ่งปันส่ิงท่ีเกิดขึน้เมื่อวันก่อน  โดยการ
คยุกบัพ่อแม่กิจวตัรประจ าวนัของพวกเขาครูจะมีความเขา้ใจที่ดีขึน้เกี่ยวกบัส่ิงท่ีเกิดขึน้ท่ีบา้นดว้ย 
ซึ่งเด็กมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงท่ีเด็กมีส่วนร่วม ครูควรใช้การสัมภาษณ์กิจวัตรของครอบครัว  
(Trivette & Keilty, 2017)  

ขั้นตอนท่ี 2 ระบุสภาพแวดล้อมท่ีเด็กมีความคุ้นเคยเป็นสถานท่ีการจัด
ประสบการณ ์คือ ครู สหวิชาชีพ และผูป้กครองร่วมกันวิเคราะหแ์ละเลือกสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กมี
ความคุน้เคย และมีความเหมาะสม ใชเ้ป็นสถานท่ีในการจัดประสบการณ ์หรือการฝึกพฤติกรรม
เป้าหมาย ซึ่งสถานท่ีควรเป็นสถานท่ีท่ีเด็กใชเ้วลาอยู่เป็นส่วนใหญ่ เช่น บา้นท่ีเด็กอาศยัอยู่ บา้นปู่  
ย่า ตา ยาย สถานรบัเลีย้งเด็ก และโรงเรียน เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ครูและผูป้กครองมีความเห็น
ตรงกนัในการเลือกบา้นท่ีเด็กอาศยัอยู่เป็น สถานท่ีในการจัดประสบการณ ์เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ี
เด็กคุน้เคยและเด็กอยู่มากท่ีสดุ (ฑมลา บุญกาญจน,์ 2560) 

ขัน้ตอนท่ี 3 เลือกกิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกบัการเด็กและครอบครวั 
1. วิเคราะห์กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันท่ีจะใช้ในการฝึกพฤติกรรม

เป้าหมาย คือ การส ารวจในแต่ละครอบครัวว่า ในช่วงเวลาใด และกิจวัตรประจ าวันใดของ
ครอบครัวท่ีครูและ ผู้ปกครองจะสามารถสอดแทรกการสอนพฤติกรรมเป้าหมายได้ ซึ่งแต่ละ
ครอบครัวก็จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับต้องการความจ าเป็นของแต่ละครอบครัว และ
ระดบัพฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคล โดยส่วนใหญ่ครูมักจะเลือกกิจวัตรประจ าวันท่ีเกิดขึน้เป็น
ประจ า เช่น ช่วงการรบัประทาน อาหาร ช่วงการลา้งมือ เป็นตน้ หรืออาจแตกต่างออกไปในแต่ละ
ครอบครวั เช่น ตอนกลางคืนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจเป็นเวลาท่ียุ่งเหยิงเพราะพวกเขาไม่
กลับบา้นจนถึง 18.00 น. และตอ้งการใหลู้กเขา้นอนเวลา 20.00 น. เป็นผลใหช้่วยกลางคืนเป็น
เวลาท่ีไม่เหมาะสมส าหรบัครอบครวัท่ีจะใชก้ารช่วยเหลือในวนัธรรมดากิจกรรมส่วนตวัท่ีเลือกเพื่อ
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ด าเนินการช่วยเหลือควรเป็นรายบุคคลตามลักษณะเฉพาะของครอบครวั ควรสะทอ้นถึงล าดับ
ความส าคัญท่ีไม่ซ  ้ากันของครอบครัว และ/หรือค่านิยมของครอบครัว และควรหลีกเล่ียง              
การหยุดชะงักของชีวิตประจ าวัน นอกจากนีก้ารเลือกกิจกรรมหรืองานท่ีจัดเตรียมไวใ้หเ้ด็กต้อง       
ทา้ทา้ย จงูใจหรือท าใหเ้ด็กมีความสนใจ และสนกุสนานกบัการท างานหรือกิจกรรมนัน้ แต่กิจกรรม
หรืองานตอ้ง ไม่ยากหรือซับซอ้นมากเกินไปกว่าศักยภาพของเด็กท่ีจะสามารถจัดการหรือท าให้
ประสบความส าเร็จได้ เพื่อให้การจัดประสบการณ์ได้ผล (Trivette & Keilty, 2017; ฑมลา  
บุญกาญจน,์ 2560)   

2. กลยุทธ์การสัมภาษณ์ท่ีแนะน าเมื่อด าเนินการสัมภาษณต์ามกิจวัตรให้
ผูป้กครอง  (Trivette & Keilty, 2017) มีดงันี ้

- ใหผู้ป้กครองรูสึ้กอุ่นใจดว้ยตวัเอง 
- รกัษาระดบัสายตาท่ีเหมาะสมเมื่อพดูคยุกบัผูป้กครอง 
- หลีกเล่ียงการใชศ้ัพทเ์ฉพาะและถามค าถามหากคุณไม่เขา้ใจบางส่ิงท่ี

ผูป้กครองมี  
- ใช้พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการฟังอย่าตั้งใจ เช่น พยักหน้าและ         

การเปล่งเสียงเพ่ือยืนยนัค าพดูของพ่อแม่ เป็นตน้ 
- ใหผู้ป้กครองทราบถึงส่ิงดี ๆ ท่ีพวกเขาท าเพื่อลกูและครอบครวั  
- ถามผูป้กครองว่าเขาหรือเธอรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกบัส่ิงต่าง ๆ  
- วางเอกสารในมุมมองของผู้ปกครองเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นส่ิงท่ี

คุณก าลังเขียนท าให้การเชื่อมต่อส่วนบุคคลกับครอบครัวโดยแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลจ านวน
เล็กนอ้ยและบริบทท่ีเกี่ยวขอ้ง  

- หยุดการสัมภาษณห์รือเปล่ียนหัวขอ้หากผูป้กครองไม่พอใจใหส้มาชิก
ครอบครวัยงัคงอยู่  

- ขอใหผู้ป้กครองอธิบายกิจวตัรท่ีเฉพาะเจาะจง หากการสมัภาษณจ์ะใช้
เวลานานกว่า 90 นาที 

- แสดงใหผู้ป้กครองเห็นรายละเอียดของระดับการตอบสนองท่ีตอ้งการ
โดยถามค าถามโดยละเอียดในช่วงเร่ิมตน้ของการสมัภาษณ ์ 
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-  ประกาศถึงแต่ละกิจวัตรประจ าวัน เช่น กิจกรรมของเด็กและผูใ้หญ่     
อื่น ๆ การมีส่วนร่วมของเด็ก ความเป็นอิสระของเด็กปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็ก และความพึง
พอใจกบักิจวตัร 

ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาแผนการจดัประสบการณแ์ละการฝึกปฏิบติั คือ หลังจาก
ท่ีวิเคราะห ์และรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับเป้าหมายพัฒนาการของเด็ก เป้าหมายระยะสัน้ สถานท่ี
การจัดประสบการณ์ และวิเคราะห์กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันท่ีจะใช้ในการฝึกพฤติกรรม
เรียบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ตอนท่ีครูและผูป้กครองรว่มกันวางแผนการจดัประสบการณ ์เช่น 
การระบุทักษะเบือ้งตน้ท่ีจ าเป็นส าหรบัเด็กเพื่อด าเนินการฝึกทักษะเป้าหมาย การวิเคราะหง์าน
ขัน้ตอนพฤติกรรมเป้าหมายใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของเด็ก รวมทัง้ครูตอ้งระบุส่ือ
อปุกรณท่ี์ใชใ้นการสอนพฤติกรรมเป้าหมายของเด็กดว้ย ต่อจากนัน้คือขัน้การฝึกปฏิบติัโดยครูและ
ผูป้กครองท าขอ้ตกลงรว่มกันในการวางแผนหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในการมีส่วนรว่มฝึกปฏิบติัใหก้ับ
เด็ก (ฑมลา บุญกาญจน,์ 2560) 

ขั้นตอนท่ี 5 การติดตามผล และการรายงานความกา้วหนา้ คือ การติดตามผล
จากการฝึกดว้ย การจดบันทึก เป็นการบันทึกความกา้วหน้าการเปล่ียนแปลงของเด็ก ใหท้ราบว่า
งานด าเนินไปตาม ขัน้ตอนท่ีวางไวห้รือไม่ แลว้น ามาพิจารณาว่าควรฝึกต่อไปตามขั้นตอนท่ีวางไว ้
หรือควรปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนใหม่ นอกจากนีต้้องมีการประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม  
และการปฏิบั ติกิจกรรมต่าง  ๆ ซึ่ ง เ ป็นการประเมินร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง  
(ฑมลา บุญกาญจน์, 2560) ซึ่งต้องให้การส่ือสารอย่างต่อเน่ืองระหว่างครอบครัวและครูการ
ด าเนินการเยี่ยมบา้นจะท าให้ประสบความส าเร็จ ครูตอ้งแน่ใจว่าผู้ปกครองยังคงใชว้ิธีการท่ีครู
แนะน ารวมทั้งควรท าการเยี่ยมบ้านหลายครั้ง แต่สามารถใช้การส่ือสารและการสังเกตผ่าน
ออนไลน ์เช่น อีเมลล ์โทรศพัท ์Skype หรือวิดีโอ เพื่อการประหยดัเวลาและทรพัยากร (Trivette & 
Keilty, 2017) 

สรุปขั้นตอนการด าเนินการของการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน  
ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลของตัวเด็กและครอบครัว การระบุ
เป้าหมายพฒันาการของเด็กและกิจวตัรประจ าวนัของครอบครวั ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุสภาพแวดลอ้มท่ี
เด็กมีความคุน้เคยเป็นสถานท่ีการจดัประสบการณ ์โดย 2 ขั้นตอนนีค้รู สหวิชาชีพ และผูป้กครอง
ตอ้งท างานร่วมกัน ขั้นตอนท่ี 3 เลือกกิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกับการเด็กและครอบครวั โดย
การวิเคราะหก์ิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัท่ีจะใชใ้นการฝึกพฤติกรรมเป้าหมายผ่านการสมัภาษณ์
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ผูป้กครอง ขัน้ตอนท่ี 4 การพฒันาแผนการจดัประสบการณแ์ละการฝึกปฏิบัติ ซึ่งครูและผูป้กครอง
วางแผนและแบ่งหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในการมีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติใหก้ับเด็ก และขั้นตอนท่ี 5 การ
ติดตามผล การรายงานความกา้วหนา้ และการเยี่ยมบา้น 

4.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน 
Dunst, Bruderr, Trivetter, and Hamb (2006) ศึ กษา เ รื่ อ ง  Everyday Activity 

Settings, Natural Learning Environments, and Early Intervention Practice มี วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมประจ าวัน การเรียนรูใ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ และการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม การศึกษาระยะท่ี 1 ผู้ปกครองและผู้ดูแลจ านวน 815 คน การศึกษาระยะท่ี 2 
ผูป้กครองและผูด้แูลจ านวน 815 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ารส ารวจดว้ยค าถาม ผลการศึกษา
พบว่าการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวัตรประจ าวันเป็นฐานเป็นแหล่งโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ มี
ความสมัพนัธก์บัผลประโยชนใ์นเชิงบวก 

So et al. (2008) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Treatment Effectiveness of Combined 
Medication/Behavioral Treatment with Chinese ADHD Children in Routine Practice  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบ าบัดการผสานการบ าบัดทางการแพทย์และ
พฤติกรรมบ าบัดของเด็กสมาธิสัน้จีนในการฝึกดว้ยกิจวัตรประจ าวนั เด็กสมาธิสัน้จ านวน 90 คน   
ท่ีมีอายุ 7-9 ปี โดยใชเ้ครื่องมือ คือ แบบประเมินก่อนและหลังการบ าบัด ต่อมามีการติดตามผล  
6, 12 เดือน และรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้Normal Behavioral Rating Scale พบว่าพฤติกรรมบ าบดั     
มีประโยชนก์บัเด็กสมาธิสัน้เมื่อไดใ้นกบักิจวตัรประจ าวนั 

Trivette, Dunst, Hamby, and O’Herin (2010) ศึกษา เรื่ อ ง  Effects of Different 
Types of Adaptations on the Behavior of Young Children with Disabilities มี วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของประเภทการปรับตัวในสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ ในพฤติกรรมของเด็ก ท่ีมี               
ความบกพร่อง  โดยการสังเคราะห์ 19 งานวิจัย ของเด็ก 104 คนจากตารางสังเคราะห์  
ผลการศึกษาพบว่าการใหก้ารช่วยเหลือในสภาพท่ีคุน้เคยส่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาดา้นการส่ือสารมาก
ท่ีสดุ รองลงมา คือ ความคิดความเขา้ใจ 

Demos et al. (2015)  ศึกษาเรื่อง A Pilot Randomized Controlled Trial Testing 
the Effects of a Routine- Based Intervention on Outcomes in a Behavioral Weight Loss 
Program มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการทดลองแบบสุ่มตวัอย่างแบบควบคมุโดยสุ่มตวัอย่างซึ่งเป็น
การทดสอบผลของการช่วยเหลือตามผลกิจวัตรต่อผลลัพธ์ในโปรแกรมพฤติกรรมลดน ้าหนัก   
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โดยใช้ผู้ป่วยโรคอ้วนจ านวน 25 คน ท าเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ป่วยได้รับการสุ่มให้เขา้ร่วม          
การช่วยเหลือตามกิจวตัรประจ าวนั 4 สปัดาห ์ผลการศึกษาพบว่าผลรายงานกิจวตัรประจ าวันของ
การมุ่งเน้นการสรา้งการนอนหลับและการรับประทานอาหารท่ีมีสุขภาพดีท าให้เกิดผลการลด
น า้หนกัลดลง 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการช่วยเหลือโดยใชก้ิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน ประกอบดว้ย
การสงัเคราะหง์านวิจยั 2 เร่ือง และงานวิจยั 2 เร่ือง พบว่ามีการศึกษาระหว่าง 2006-2015 ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในเด็กสมาธิสัน้ ผูป้กครอง และผูใ้หญ่ท่ีเป็นโรคอว้น ซึ่งใชเ้ครื่องมือใน
การวิจัยด้วยแบบส ารวจ แบบประเมิน และตารางสังเคราะห์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึง             
การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐานและการฝึกในสภาพแวดล้อมท่ีคุ้นเคยเป็น             
แนวทางการช่วยเหลือใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเสริมแรง 
5.1 ความหมายของการเสริมแรง 

จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการให้ข้อมูลการเสริมแรงไว้หลายความหมาย  
ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า  

การเสริมแรง (Reinforcement) มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูก้ารวางเงื่อนไข
แบบโอเปอรแ์รนต ์(Operant Conditioning) ของสกินเนอร ์(Skinner) ไดอ้ธิบายถึงการเสริมแรง
และการลงโทษท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ และการเรียนรูว้่าถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของ        
การเสริมแรง โดยการกระท าใด ๆ ถา้ไดร้บัการเสริมแรงจะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้อีก ส่วนการกระท า
ท่ีไม่มีการเสริมแรงแนวโน้มท่ีความถี่ของการกระท านั้นจะลดลงและหายไปในท่ีสุด โดยเฉพาะ    
การเสริมแรงเป็นการท าใหพ้ฤติกรรมหน่ึงของอินทรีย์เพิ่มขึน้ อันเป็นผลมาจากอินทรียไ์ด้รับผล
กรรมที่พ่ึงพอใจหลังจากท่ีการกระท านั้นเสร็จสิน้ลง หรือเป็นผลมาจากความส าเร็จในการหลีกหนี
หรือหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ โดยการใชแ้รงเสริมท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์พิ่มขึน้ 
แตกต่างจากการลงโทษท าให้เรียนรูไ้ด้เร็วและลืมเร็ว (ทิศนา  แขมมณี, 2560; ยุวดี  วิริยางกูร   
ภทรา  นาพนงั และวนิดา  สินเบญจพงศ,์ 2561; วรรณี  ลิมอกัษร, 2554; สมเกต ุอทุธโยธา, 2556) 
โดยตัวเสริมแรง (Reinforcer) มีอยู่ 2 ชนิด ไดแ้ก่ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcer) เป็น
ตัวเสริมแรงท่ีไม่ตอ้งวางเงื่อนไข และสามารถน ามาสนองความตอ้งการทางร่างกายโดยตรง เช่น 
ปัจจัย 4 และตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforcer) ซึ่งเป็นตัวเสริมแรงท่ีตอ้งวางเงื่อนไข 
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ไม่สามารถน ามาสนองความต้องการทางร่างกายได้โดยตรง เช่น เงิน วุฒิบัตร คูปอง ต าแหน่ง
หนา้ท่ีทางสงัคม เป็นตน้ (วรรณี  ลิมอกัษร, 2554) 

สรุปได้ว่า การเสริมแรง หมายถึง การกระท าของผู้สอนกับพฤติกรรมของผู้เรียน  
ท่ีผูส้อนตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรมเพิ่มขึน้ โดยผูส้อนใชก้ารเสริมแรงกับพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจกบัการเสริมแรงท่ีไดร้บัท าใหเ้กิดพฤติกรรมนัน้เพิ่มขึน้ 

5.2 ชนิดของการเสริมแรง 
จากการศึกษาชนิดของการเสริมแรงเพื่อให้เกิดการเรียนรูพ้บหลายความหมาย   

ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่ามีอยู่ 2 ชนิด คือ (ยุวดี  วิริยางกูร  ภทรา  นาพนัง และวนิดา   
สินเบญจพงศ,์ 2561; วรรณี  ลิมอกัษร, 2554; สมเกต ุอทุธโยธา, 2556) 

5.2.1 การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) เป็นการกระท าท่ีท าใหผู้เ้รียน
ไดร้บัส่ิงท่ีพึงพอใจภายหลังการกระท าพฤติกรรมเสร็จสิน้ลง ซึ่งท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ 
เพิ่มขึน้ ซึ่งควรเลือกตวัเสริมแรงมาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล ตวัเสริมแรงบวก
ท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ อาหาร เงิน วุฒิบัตร ค าชม หรือกิจกรรมบางอย่างท่ีท าใหบุ้คคลพึงพอใจ อาทิ  
พาไปเท่ียว ตวัอย่างเช่น เมื่อผูเ้รียนส่งงานตรงเวลาไดร้บัค าชมและคะแนนเพิ่มจากครูท าใหเ้ด็กส่ง
งานตรงเวลาเสมอ 

5.2.2 เป็นการกระท าท่ีท าให้ผู้เรียนได้รับส่ิงท่ีไม่พึงพอใจภายหลังการกระท า
พฤติกรรมเสร็จสิน้ลง แต่ท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ เพิ่มขึน้ เช่น ผูเ้รียนท่ีไม่ท างานส่งตรง
เวลาจะถูกหักคะแนน เป็นการเสริมแรงลบต่อมาผู้เรียนจึงรีบท างานและส่งตรงเวลา เน่ืองจาก   
การถูกหักคะแนนเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนไม่ชอบและผู้เรียนไม่อยากได้เกรดน้อยกว่าเพื่อน ทั้งนี ้วรรณี   
ลิมอกัษร (2554) กล่าวเพิ่มเติมว่าการเสริมแรงลบมกัใชค้วบคู่กบัการลงโทษ โดยการลงโทษจะให้
บุคคลลดหรือเลิกแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ เช่น ผูเ้รียนท่ีไม่ท างาน
ส่งตรงเวลาจะถูกหกัคะแนน ท าใหไ้ดเ้กรดนอ้ยกว่าเพื่อนเป็นการลงโทษในพฤติกรรมไม่ท างานส่ง
ตรงเวลา  

สรุปไดว้่า ชนิดของการเสริมแรง แบ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ การเสริมแรงบวก หมายถึง 
การท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ จากการวางเงื่อนไขที่ผูเ้รียนจะไดร้บัส่ิงท่ีพึงพอใจ
หรือส่ิงท่ีชอบภายหลังการกระท าพฤติกรรมเสร็จสิน้ลง และการเสริมแรงลบ หมายถึง การท าให้
ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ จากการวางเงื่อนไขที่ผูเ้รียนจะไดร้บัส่ิงท่ีไม่พึงพอใจหรือส่ิง
ท่ีไม่ชอบภายหลงัการกระท าพฤติกรรมเสร็จสิน้ลง 
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5.3 หลักการในการเสริมแรง 
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการให้ข้อมูลหลักการในการเสริมแรงไว้หลายวิธี          

ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า (ทิศนา  แขมมณี, 2560; ยวุดี  วิริยางกูร  ภทรา  นาพนงั และวนิดา  
สินเบญจพงศ,์ 2561; วรรณี  ลิมอกัษร, 2554) 

5.3.1 การเสริมแรงแบบต่อเ น่ือง  (Continuous Reinforcement) หมายถึง  
เมื่อผูเ้รียนเรียนรูก้ารกระท าหรือพฤติกรรมใหม่จะใหก้ารเสริมแรงทุกครัง้ท่ีมีพฤติกรรมเป้าหมาย       
จนกระทัง้เด็กสามารถท าพฤติกรรมนัน้ได ้

5.3.2 การเสริมแรงแบบเป็นระยะ  (Intermittent Reinforcement หรือ Partial 
Reinforcement) หมายถึง เมื่อผูเ้รียนไดเ้รียนรูก้ารกระท าหรือพฤติกรรมนัน้แลว้ ผูส้อนตอ้งการให้
การกระท านั้นยังคงอยู่ต่อไป อาจลดการเสริมแรงลงให ้โดยจะใหแ้รงเสริมเพียงบางครัง้หรือบาง
เวลามีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึน้เท่านั้น ทั้งนี ้ วรรณี  ลิมอักษร (2554) และ ยุวดี  วิริยางกูร   
ภทรา  นาพนัง และวนิดา  สินเบญจพงศ ์(2561) กล่าวว่าการเสริมแรงแบบเป็นระยะมี 4 รูปแบบ 
ดงันี ้

5.3.2.1 การเสริมแรงแบบอัตราของการกระท าท่ีคงท่ีหรือแน่นอน (Fixed 
ratio) อาทิ เมื่อแมวน า้กระโดดลอดห่วงไดค้รบทกุ 3 ครัง้ผูฝึ้กจะใหป้ลา 1 ตวัเป็นรางวลั 

5.3.2.2 การเสริมแรงแบบอัตราของการกระท าท่ีไม่คงท่ีหรือไม่แน่นอน 
(Variable ratio) เช่น การซือ้ลอตเตอรี่ซึ่งไม่สามารถคาดไดว้่าจะถกูรางวลัเมื่อใด เป็นตน้ 

5.3.2.3 การเสริมแรงของแบบการกระท าท่ีคงท่ีตามช่วงเวลา (Fixed 
interval) เช่น การไดร้บัเงินเดือน การไดร้บัค่าตอบแทนจากกงาน เป็นตน้ 

5.3.2.4 การเสริมแรงแบบการกระท าท่ีไม่คงท่ีหรือไม่แน่นอนตามช่วงเวลา 
(Variable interval) เช่น การพิจารณาขึน้เงินเดือนทุก ๆ ปี ซึ่งไม่สามารถคาดไดว้่าสักครัง้จะไดข้ึน้
เงินเดือนรอ้ยละเท่าไหร ่

ทัง้นี ้วรรณี  ลิมอักษร (2554) จัดให ้1) การเสริมแรงแบบอตัราของการกระท าท่ี
คงท่ีหรือแน่นอน (Fixed ratio) และ 2) การเสริมแรงแบบอัตราของการกระท าท่ีไม่คงท่ีหรือไม่
แน่นอน (Variable ratio) อยู่ในกลุ่มการเสริมแรงเป็นบางครั้งตามจ านวนครั้ง หรืออัตราของ         
การกระท า (Ratio - Schedule) และจดัให ้3) การเสริมแรงของแบบการกระท าท่ีคงท่ีตามช่วงเวลา 
(Fixed interval) และ 4) การเสริมแรงแบบการกระท าท่ีไม่คงท่ีหรือไม่แน่นอนตามช่วงเวลา 
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(Variable interval) อยู่ในกลุ่มการเสริมแรงเป็นบางครั้งตามช่วงเวลาของการกระท า ( Interval 
Schedule) 

สรุปหลักการในการเสริมแรง ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การเสริมแรงแบบต่อเน่ือง 
โดยเสริมแรงทกุครัง้ท่ีมีพฤติกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะใชเ้มื่อผูเ้รียนเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่จนผูเ้รียนเกิด
พฤติกรรมเป้าหมาย และการเสริมแรงแบบเป็นระยะ โดยเสริมแรงเป็นบางครัง้หรือบางเวลาท่ีมี
พฤติกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะใช้เมื่อผู้เรียนเกิดพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ผู้สอนจึงจะค่อย ๆ ลด        
การเสริมแรงลง   

การเสริมแรงแบบเป็นระยะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 วิธีย่อย ๆ ไดแ้ก่ การเสริมแรง
แบบอัตราของการกระท าคงท่ี เช่น เมื่อนักเรียนตอบค าถามถูกตอ้งในขอ้เลขคู่ครูจึงจะให้ค าชม   
การเสริมแรงแบบช่วงเวลาคงท่ี เช่น ครูจะชมนักเรียนท่ีตั้งใจฟังครูสอนทุก ๆ 10 นาที เป็นต้น        
การเสริมแรงแบบอตัราของการกระท าไม่คงท่ี เช่น ครูใหค้ าชมเมื่อนักเรียบตอบค าถามถูกตอ้งใน
ขอ้ 1, 4, 6, 9 เป็นตน้ และการเสริมแรงแบบช่วงเวลาไม่คงท่ี เช่น ครูใหค้ าชมเมื่อนักเรียนตัง้ใจฟัง
ครูจาก 2 นาที เป็น 3 นาที เป็น 10 นาที แลว้ลดลงเป็น 5 นาที เป็นตน้ 

5.4 หลักการจัดการสอนโดยใช้การเสริมแรง 
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการใหข้อ้มลูหลกัการจดัการสอนโดยใชก้ารเสริมแรงไว้

หลายวิธี  ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า (ทิศนา  แขมมณี, 2560; สมเกต ุอทุธโยธา, 2556)  
5.4.1 ในการสอนการใหก้ารเสริมแรงหลังการตอบสนองท่ีเหมาะสมของผู้เรียน

จะช่วยเพิ่มอตัราการเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
5.4.2 เมื่อเกิดพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ควรเว้นระยะการเสริมแรงแบบไม่คงท่ี

หรือเปลี่ยนตวัเสริมแรงเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมที่คงทน  
5.4.3 การลงโทษท่ีรุนแรงจะเกิดผลเสีย เน่ืองจากผูเ้รียนอาจไม่ไดเ้รียนรู ้ดังนั้น

ควรใชว้ิธีการงดการเสริมแรงเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงคแ์ทน ซึ่งเมื่อไม่มีใครตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมนัน้ ผูเ้รียนจะหยดุพฤติกรรมนัน้ไปเอง 

5.4.4 นอกจากผู้สอนจะเสริมแรงผู้เรียนแล้ว หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องช่วย
เสริมแรงดว้ย 

5.4.5 หากเสริมแรงในหอ้งเรียนตอ้งเสริมแรงใหท้ั่วถึงเด็กทกุคนในหอ้ง 
5.4.6 ผูส้อนตอ้งเป็นตวัแบบท่ีดีของผูเ้รียน 
5.4.7 ผูส้อนควรเปล่ียนตวัเสริมแรงเร่ือย ๆ ไม่ใชว้ิธีการเดียวตลอด 



  

 

86 

5.4.8 หากตอ้งการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมหรือปลูกฝังนิสัยใหแ้ก่ผูเ้รียน ควรแยก
พฤติกรรมเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ แลว้ค่อย ๆ เสริมแรงในทีละพฤติกรรมย่อย 

สรุปหลกัการจดัการสอนโดยใชก้ารเสริมแรง ไดด้งันี ้
หลักการจัดการสอนโดยใช้การเสริมแรงผู้สอนควรให้การเสริมแรงหลัง              

การตอบสนองท่ีเหมาะสมของผูเ้รียนจะช่วยเพิ่มอตัราการเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย ต่อมาเมื่อเกิด
พฤติกรรมเป้าหมายแลว้ใหผู้ส้อนเสริมแรงแบบไม่คงท่ีหรือเปล่ียนตัวเสริมแรงเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เกิดพฤติกรรมที่คงทน เมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงคค์วรใชว้ิธีการงดการเสริมแรงเมื่อนกัเรียน
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคแ์ทน ซึ่งเมื่อไม่มีใครตอบสนองต่อพฤติกรรมนัน้ ผูเ้รียนจะหยดุพฤติกรรม
นัน้ไปเอง  

หากผูส้อนตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมแรง ผูส้อนตอ้งเป็นตัวแบบท่ีดี
ของผูเ้รียนและควรร่วมมือกับเพื่อน บุคคลคนในครอบครวั หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งช่วยเสริมแรง
พฤติกรรมเป้าหมายดว้ยความจริงใจ การเปล่ียนตวัเสริมแรงไปเร่ือย ๆ และไม่ใชว้ิธีการเดียวตลอด   
นอกจากนีผู้ส้อนสามารถเสริมแรงในพฤติกรรมเป้าหมายโดยแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ แลว้ค่อย ๆ 
เสริมแรงในทีละขัน้ตอนย่อยเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

5.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเสริมแรงทางบวก 
Dovis, Oord, Wiers, and Prins (2014) ศึกษาเรื่อง ADHD Subtype Differences 

in Reinforcement Sensitivity and Visuospatial Working Memory มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาส่วน
ใดของการคิดเชิงบริหารไม่ท างานใน ภาวะสมาธิสัน้ หน่วยความจ าระยะสัน้ การคิดเชิงบริหารและ
ผลกระทบของการเสริมแรง ในเด็กสมาธิสัน้จ านวน 86 คน และ กลุ่มควบคมุจ านวน  62 คน  อาย ุ
8-12 ปีโดยใช้เครื่องมือ The Working Memory Version of the Chessboard Working Memory 
Task  the subtest Letter-Number Sequencing from the Wechsler Adult Intelligence Scale 
ผลการศึกษาพบว่าระดับมาตรฐานการเสริมแรง ความจ าระยะสั้น การคิดเชิงบริหารและ
ประสิทธิภาพการท างานของการจ าเพื่อใชง้านของเด็กสมาธิสั้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ระดับการเสริมแรงในระดับสูงช่วยใหท้ัง้ความจ าระยะสัน้และประสิทธิภาพของการจ าเพื่อใชง้าน
ของเด็กสมาธิสัน้เพิ่มขึน้ แต่ไม่สามารถควบคมุเด็กได ้

ทวีพร วรรณา กุลยา ก่อสุวรรณ และ เอือ้มพร หลินเจริญ (2552)  ได้การศึกษา
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดใหญ่ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในระดับอนุบาล โดยการใช้
กิจกรรมการเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวก  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กดาวนซ์ิน
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โดรมชั้นอนุบาล จ านวน 5 คน โดยใช้แผนการสอนการใช้กิจกรรมการเล่นแบบบูรณาการและ    
การเสริมแรงทางบวกและแบบประเมินกลา้มเนือ้มดัใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการ
ใชก้ลา้มเนือ้มัดใหญ่ของเด็กอยู่ในระดับดีขึน้และสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดบั.05 

ณัฐณิชา กองจันทร ์(2557) ไดศึ้กษาการใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนา
ทกัษะการดแูลผิวของนกัเรียนสมองพิการ ในนกัเรียนสมองพิการเพศหญิง อาย ุ21 ปี เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ 1) แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 2) แผนการสอนทักษะการดูแลสุขภาพผิว         
3) แบบส ารวจตัวเสริมแรงทางบวก 4) แบบบันทึกการใหแ้รงเสริม และ 5) แบบประเมินสุขภาพ
ด้วยตนเอง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ียค่าร้อยละ และเปรียบเทียบด้วยตาราง  ผล
การศึกษาพบว่ากรณีศึกษามีการพัฒนาทักษะการดูแลผิวหลังการใชแ้รงเสริมเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 
46.66 เป็นรอ้ยละ 86.21 พฤติกรรมที่พฒันาดี 

สุริยะ ประทุมรตัน ์(2557) ไดศึ้กษาการพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก        
ในนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 39 คน  
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังการ
เรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบใหร้างวัล วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชร้อ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของวิธีสอนภาษาองักฤษแบบใหร้างวัล 
เท่ากับ 88.56/89.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และนักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ใน       
การเรียนวิชาภาษาองักฤษหลงัการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สวุรี ศิวะแพทย ์และ สชุาดา กลางสอน (2559) ไดศึ้กษาผลของการเสริมแรงทางบวก
ต่อพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของเด็กสมาธิสัน้ ในนักเรียนท่ีได้รบัการคัดกรองภาวะสมาธิสั้น
เพศชาย 4 คน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบส ารวจตวัเสริมแรงและแบบ
บันทึกพฤติกรรมก่อกวนในชัน้เรียนแบบช่วงเวลา เสริมแรงทางบวกดว้ย เทคนิคการเสริมแรงดว้ย
เบี ้ยอรรถกร และเทคนิคการเสริมแรงทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ความถี่ของ
พฤติกรรม  และเปรียบเทียบดว้ยกราฟ ผลการศึกษาพบว่าการเสริมแรงดว้ยเบีย้อรรถกร และการ
เสริมแรงทางสังคม สามารถเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงคแ์ละลดพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของ
เด็กสมาธิสัน้ได ้
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จากงานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการเสริมแรงทางบวก พบการใชก้ารเสริมแรงทางบวกกับเด็ก
ระดบัอนบุาล ถึงอาย ุ21 ปี ท าในเด็กทั่วไปและเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เช่น เด็กดาวนซ์ินโดรม 
เด็กสมาธิสั้น และเด็กสมองพิการ เป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลท่ีหลายแบบ เช่น การทดสอบ           
การบันทึกพฤติกรรม แลว้น าผลมาเปรียบเทียบก่อนและหลัง  พบว่าเด็กมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
เพิ่มขึน้ 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับโปรแกรม 
6.1 ความหมายของโปรแกรม 

จากการศึกษาความหมายของความหมายของโปรแกรมการสอนพบว่ามีหลาย
ความหมายซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า 

โปรแกรมการสอน หมายถึง แผนหรือกิจกรรมท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนหรือจัดประสบการณส์ าหรบัผูเ้รียนท่ีถูกวางแผนไวอ้ย่างเป็นระบบ ซึ่งขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการพัฒนาโปรแกรมจะมีการประยุกตม์าจากองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพันธก์ับปรชัญา 
ทฤษฎี หลักการ หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์อง
ผูเ้รียนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดท่ีใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นัน้ไปใชใ้ห้
เป็นประโยชนไ์ด ้(กนกอร  กวานสพุรรณ, 2559; ทิศนา  แขมมณี, 2560)  

สามารถสรุปโปรแกรมการสอน คือ ชุดกิจกรรมของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุม
องคป์ระกอบท่ีไดร้บัการจัดไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรชัญา ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ี
เกี่ยวขอ้ง โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการ เรียนการสอน รวมทัง้วิธีสอน
และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ซึ่งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรูแ้ละทักษะใหม่แลว้น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชนไ์ด ้

6.2 องคป์ระกอบของโปรแกรม 
จากการศึกษาความหมายขององค์ประกอบของโปรแกรมการสอนพบว่ามีหลาย

องค์ประกอบซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า (กนกอร  กวานสุพรรณ, 2559; ทิศนา  แขมมณี, 
2560)  

6.2.1 แนวคิดพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ปรชัญา ทฤษฎี หรือความเชื่อ 
6.2.2 หลกัการ ไดแ้ก่ แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการสอนท่ีเกี่ยวขอ้ง 
6.2.3 วตัถปุระสงคข์องการพฒันาโปรแกรม 
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6.2.4 เนื ้อหา ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักการ 
ท่ียึดถือการอธิบายหรือใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ  

6.2.5 กระบวนการ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์อง องคป์ระกอบ
ของระบบใหส้ามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 

6.2.6 การวดัและประเมินผล ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หา 
สรุปโปรแกรมการสอนควรมีองค์ประกอบ คือ แนวคิดพื ้นฐานและหลักการ 

ท่ีเกี่ยวขอ้ง  วัตถุประสงค ์เนือ้หาตอ้งสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์กระบวนการท่ีเป็นระบบ รวมทัง้    
การวดัและประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หา 

6.3 ลักษณะของโปรแกรมที่ดี 
จากการศึกษาลักษณะของโปรแกรมการสอนท่ีดีพบว่ามีหลายรูปแบบซึ่งสามารถ

กล่าวโดยสรุปไดว้่า (วาโร  เพ็งสวสัด์ิ, 2553)  
 6.3.1 รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปร

มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดาอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์
ในช่วงของการพฒันารูปแบบ 

 6.3.2 รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบไดด้ว้ย
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถา้ปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจักษ์
รูปแบบนัน้ตอ้งถกูยกเลิก 

 6.3.3 รูปแบบควรอธิบายโครงสรา้งความสัมพันธเ์ชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้
อย่างชดัเจน 

 6.3.4 รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสรา้งความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่
และการสรา้งความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู ้(Body of Knowledge)
ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 

 6.3.5 รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นเช่นไรขึน้อยู่กบักรอบของทฤษฎีในเร่ืองนัน้ ๆ 
สรุปลักษณะของโปรแกรมท่ีดี ควรมีความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้งระหว่างตัวแปร  

สามารถปฏิบัติไดจ้ริง สามารถอธิบายโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงเหตุผลไดช้ดัเจน และสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ได ้

6.4 การประเมินโปรแกรม 
ในการประเมินโปรแกรมผ่านแนวทางการทดสอบรูปแบบซึ่งท าไดใ้น 4 ลกัษณะ ดงันี ้

(วาโร  เพ็งสวสัด์ิ, 2553) 
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6.4.1 การทดสอบรูปแบบดว้ยการประเมินตามมาตรฐานท่ีก าหนด การประเมินท่ี
พั ฒ น า โ ด ย  The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภ า ย ใ ต้                   
การด าเนินงานของ Stufflebeam และคณะไดน้ าเสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของ
กิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดว้ยมาตรฐาน 4 ดา้น ดงันี ้

6.4.1.1 มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) เป็นการประเมิน
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจริง 

6.4.1.2 มาตรฐานด้านความเ ป็นประ โยชน์  (Utility Standards) เ ป็น            
การประเมินการสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 

6.4.1.3 มาตรฐานด้านความ เหมาะสม  (Propriety Standards) เ ป็น           
การประเมินความเหมาะสมทัง้ในดา้นกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 

6.4.1.4 มาตรฐานดา้นความถกูตอ้งครอบคลมุ (Accuracy Standards) เป็น
การประเมินความน่าเชื่อถือและไดส้าระครอบคลมุครบถว้นตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง 

6.4.2 การทดสอบรูปแบบดว้ยการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นการทดสอบ
รูปแบบท่ีไม่สามารถน าเสนอจากขอ้มูลทางสถิติ จึงมีแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบ
โดยใชผู้ท้รงคณุวฒุิโดยมีแนวคิดดงันี ้

6.4.2.1 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์        
อย่างลึกซึง้เฉพาะในประเด็นท่ีถกูพิจารณา ซึ่งไม่จ  าเป็นตอ้งเกี่ยวโยงกบัวตัถปุระสงคห์รือผูท่ี้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานกบัปัจจยัต่าง ๆ ในการพิจารณาเขา้ดว้ยกัน
ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะท าการประเมิน 

6.4.2.2 รูปแบบการประเมินท่ีเป็นความช านาญเฉพาะทาง (Specialization)  
ในเรื่ อง ท่ีจะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ท่ีมี                
ความละเอียดอ่อนลึกซึง้ และตอ้งอาศยัผูเ้ชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย เน่ืองจากเป็นการวดั
คุณค่าท่ีไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมิน          
อย่างแทจ้ริง แนวคิดนีไ้ดน้ ามาประยุกต์ใชใ้นทางการศึกษาระดับสูงมากขึน้ทัง้นีเ้พราะเป็นองค์
ความรูเ้ฉพาะสาขาผูท่ี้ศึกษาเร่ืองนัน้จริง ๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอย่างลึกซึง้ดงันัน้ ในวงการศึกษา
จึงนิยมน ารูปแบบนีม้าใชใ้นเร่ืองท่ีตอ้งการความลึกซึง้และความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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6.4.2.3 รูปแบบท่ีใชต้ัวบุคคลคือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน
โดยให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรม และมีดุลพินิจท่ีดีทั้งนีม้าตรฐานและเกณฑ์
พิจารณาต่าง ๆ นัน้ 

6.4.2.4 รูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของ
ผูท้รงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตัง้แต่การก าหนดประเด็นส าคัญท่ีจะ
น ามาพิจารณาการบ่งชีข้อ้มูลท่ีตอ้งการการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประมวลผลการวินิจฉัยขอ้มูล 
ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 

6.4.3 การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้ง 
มกัจะใชก้บัการพฒันารูปแบบโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย เมื่อผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบโดยใชเ้ทคนิคเดล
ฟายเสร็จสิ ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน า รูปแบบท่ีพัฒนาขึ ้นในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็น
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อน าไปส ารวจความคิดเห็นของ
บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 

สรุปการประเมินโปรแกรมสามารถท าได้ 3 ลักษณะ คือ การประเมินตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์จากผู้ท่ีมี       
ความช านาญเฉพาะทาง และการทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ี
เกี่ยวขอ้งดว้ยแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 

6.5 งานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม 
รุ่งนภา ตัง้จิตรเจริญกุล (2556) ไดพ้ัฒนาโปรแกรมและผลการใชโ้ปรแกรมเพื่อเพิ่ม

คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น โดยท่ีกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูดู้แลเด็กและผูบ้ริหารโดยจัดขึน้ทัง้ 4 ภูมิภาค ภูมิภาคๆ ละ  
3 ศนูย ์รวม 12 ศนูย ์เครื่องมือในการศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

1. แบบประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของผูด้แูลเด็กและ
ผูป้กครอง 

2. แบบประเมินการบริหารจัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

3. แบบประเมินคณุภาพของผูด้แูลเด็กศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
4. แบบประเมินกระบวนการในการเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั

ของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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5. แบบประเมินความเป็นผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
6. แบบสอบถามติดตามผูบ้ริหารศูนย/์ผูดู้แล เด็กภายหลังจากการเขา้โครงการ

อบรมโปรแกรม เพื่อเพิ่มคณุภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
7. ประเด็นและแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) และผูท้รงคณุวฒุิในการน าโปรแกรมไปทดลองใช ้
8. แบบบนัทึกอนทิุนของผูด้แูลเด็ก/ผูบ้ริหาร ศนูยป์ระจ าวนั 
9. แบบบนัทึกพฤติกรรมในภาพรวมประจ าวนั 

การวิเคราะหข์อ้มูลโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) และ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มให้ความเห็นว่าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ ้นมี
ความเหมาะสมในเร่ืองเนือ้หาสาระของโปรแกรม กิจกรรมของโปรแกรม และระยะเวลา            การ
ด าเนินการ ส่วนผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ด้วยการวิเคราะห์พัฒนาการ/ 
แนวโนม้คณุภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อรสา สาคร และ บณัฑิตา  อินสมบติั (2556) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์
เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์องเด็กปฐมวัย โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญส าหรบัการสรา้งรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จ านวน       
21 คน และผู้เชี่ยวชาญท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพรูปแบบจ านวน 5 คน ซึ่งใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด ให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการเดลฟาย (Delphi Techniques) 
ประกอบดว้ย ฉบับท่ี 1 ส าหรบัการสอบถามความคิดเห็นรอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
แบบปลายเปิด โดยก าหนดประเด็นของขอ้ค าถามจากรา่งรูปแบบการจัดประสบการณเ์พื่อพัฒนา
ความคิด สรา้งสรรคข์องเด็กปฐมวยัท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ฉบับท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญโดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ปลายเปิดในรอบท่ี 1 มาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
(Content analysis) ร่วมกับการศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องแล้วพัฒนาเป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ฉบับท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีได้น า     
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญมาวิเคราะห ์โดยท าการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา 
(Content analysis) ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดประสบการณเ์พื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักการ วัตถุประสงค์ เนือ้หา 
กิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือและอปุกรณ ์การเรียนรู ้และการวดัผลและประเมินผล 
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สุธัญญา อภัยยานุกร กิ่งสร เกาะประเสริฐ และมาเรียม เกาะประเสริฐ (2556)  
ไดพ้ัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกในโรงพยาบาลศูนย ์โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ ผูร้บับริการ อาย ุ2-6 ปี และผูใ้หบ้ริการส่งเสริมพฒันาการแก่เด็กออทิสติกใน โรงพยาบาลศูนย์
เครื่องมือในการศึกษาครัง้นีไ้ดแ้ก่ 

1. แบบสอบถามส าหรบัหวัหนา้หน่วยและผูส้อนส่งเสริมพฒันาการเด็กออทิสติก 
และแบบสอบถามส าหรบัผูป้กครองเด็กออทิสติกวยัเด็กเล็ก 

2. ตารางในการวิเคราะห์ เนื ้อหาของงานวิจัยในต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ 
รูปแบบการบริการเด็กออทิสติกวยัเด็กเล็ก 

3. แบบสัมภาษณค์วามคิดเห็นของหัวหนา้หน่วย และผูส้อนส่งเสริมพัฒนาการ 
และแบบสมัภาษณ ์ผูป้กครอง 

4. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 14.0 โดยใช ้ค่าเฉล่ีย รอ้ยละ และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาและสรุปสาระส าคญัแบบถอดรหัส 
(Coding) และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangular 
check) ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกท่ีไดจ้ากผลการวิจัย  
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 9 ประการ คือ 1) การส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่แรกเริ่มหรือเร็วท่ีสุด  
2)     การบริการช่วยเหลือแบบรายบุคคลและรายครอบครวั 3) การสอนท่ีเป็นระบบ 4) ใชห้ลกัสตูร
และวิธีการสอนท่ีเฉพาะส าหรบัเด็กออทิสติก 5) การช่วยเหลือหรือการสอนท่ีเขม้ขน้ 6) การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง 7) การท างานระหว่างกลุ่มสหวิชาชีพ 8) มีเครือข่ายการบริการท่ีดี และ  
9) มีนโยบายท่ีชดัเจนในการใหบ้ริการส่งเสริมพฒันาการเด็กออทิสติก 

จากงานวิจยัเกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนารูปแบบเป็นการวิจัยและพัฒนาท่ีช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัย ซึ่งจะมี 3 ระยะ มีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใชแ้ต่ละระยะ โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น แบบประเมิน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงคณุภาพและปริมาณ จนไดอ้งคป์ระกอบของรูปแบบท่ีตอ้งการ 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ผูว้ิจยั
มีวิธีด าเนินงานวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ  

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดย            
การมีส่วนรว่มของผูป้กครองส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

วิธีด าเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง จึงประกอบดว้ยการวิจยัทัง้หมด 3 ระยะ สามารถสรุปแผนผงัไดด้งัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 วธีิด าเนินงานวิจยัเรื่องการพฒันาโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมี
ส่วนรว่มของผูป้กครองส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

วิธีด าเนินงานวิจัย กระบวนการ ผลการวิจัย 

ระยะที่ 1 

ศึกษาสภาพปัญหาและ

แนวทางส่งเสริมการคิดเชิง

บริหารส าหรบัเด็กปฐมวยั 

ที่มีอาการสมาธิสัน้และ 

ซนอยู่ไม่นิ่ง 

1. สงัเคราะหง์านวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบั

แนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

2. สมัภาษณเ์ชิงลึกผูเ้ชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณด์า้นการส่งเสริมการคิดเชิง

บริหาร 

3. สงัเคราะหข์อ้มลูที่ไดเ้พ่ือน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งโปรแกรม 

 

 

 

ไดส้ภาพปัญหาและ

แนวทางส่งเสริมการคิดเชิง

บริหารส าหรบัเด็กปฐมวยั

ที่มีอาการสมาธิสัน้ 
และซนอยู่ไม่นิ่งในบริบท

ต่างประเทศและ 
ประเทศไทย  

ระยะที่ 2 

สรา้งโปรแกรมการส่งเสริมการ

คิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก

ปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และ

ซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนรว่ม

ของผูป้กครอง 

1. น าปัญหาและแนวทางในระยะที่ 1 มา

สรา้ง (รา่ง) โปรแกรม 

2. ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฯ

โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

3. ปรบัปรุงแกไ้ขตามที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอ 

4. จดัท าโปรแกรมเพ่ือน าไปใชใ้นระยะที่ 3 

(รา่ง) โปรแกรมส่งเสริม

การคิดเชิงบริหารส าหรบั

เด็กปฐมวยัที่มีอาการ

สมาธิสัน้โดยการมีส่วน

รว่มของผูป้กครอง  

ระยะที่ 3 

ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรม

ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั  

เด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และ

ซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนรว่มของ

ผูป้กครอง 

1. ทดลองใชโ้ปรแกรมฯเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ โดยใช้

กลุ่มเป้าหมาย 2 คน  

2. ปรบัปรุงโปรแกรม 

3. ใชโ้ปรแกรมฯเพ่ือหาประสิทธิผล

ของโปรแกรมฯโดยใชก้ลุ่มเป้าหมาย 

3 คน 

โปรแกรมส่งเสริมการคิด

เชิงบริหารส าหรบั 
เด็กปฐมวยัที่มีอาการ 
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่ง

โดยการมีส่วนรว่ม 
ของผูป้กครอง 
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ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งและซนอยู่ไม่นิ่ง 

ความมุ่งหมายของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง  ประกอบดว้ย 2 
ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทาง
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร   ซึ่งการเลือก

กลุ่มเป้าหมาย  พิจารณาจากคณุสมบติัและขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1. สืบคน้งานวิจยัท่ีสามารถดาวนโ์หลดผ่านระบบฐานขอ้มลูออนไลนข์อง

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคณุสมบติัหรือค าส าคญั ดงันี ้
1.1 เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี

อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง  
1.2 เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 - 2562 หรือ

คริสตศ์กัราช 2010 - 2019  
1.3 เป็นงานวิจัยแบบฉบบัเต็ม (Full Text) โดยสืบคน้จากฐานขอ้มลู

ออนไลน ์ProQuest Dissertations & Theses Global พบงานวิจยัภาษาองักฤษจ านวน 294 เร่ือง 
และสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ SWU Library พบงานวิจัย

ภาษาไทยจ านวน 13 เร่ือง 
2. น างานวิจัยท่ีพบจ านวน 307 เรื่อง มาพิจารณาชื่อเรื่องและศึกษา

บทคัดย่อท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุไม่เกิน 8 ปี พบ
งานวิจัยท่ีมีคุณสมบติัดังกล่าวจ านวน 24 เรื่อง ไดแ้ก่ งานวิจัยภาษาอังกฤษจ านวน 20 เรื่อง และ
งานวิจยัภาษาไทยจ านวน 4 เร่ือง 

3. น างานวิจัยท่ีพบจ านวน 24 เรื่อง มาพิจารณาข้อมูลตามประเด็นท่ี
ก าหนดในการสังเคราะหง์านวิจยั ซึ่งตอ้งปรากฏวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารอย่างชดัเจน พบ
งานวิจัยท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวจ านวน 10 เรื่อง ไดแ้ก่ งานวิจัยภาษาอังกฤษจ านวน 7 เรื่อง และ
งานวิจยัภาษาไทยจ านวน 3 เร่ือง 
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4. น างานวิจัยท่ีพบจ านวน 10 เรื่อง มาประเมินด้วยด้วยแบบประเมิน
คณุภาพงานวิจยัของ นงลกัษณ ์วิรชัชยั (2552) ซึ่งจะเลือกงานวิจยัท่ีมีคณุภาพในระดบัดีถึงดีมาก
พบงานวิจยัท่ีมีคณุสมบติัดังกล่าวจ านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ งานวิจยัภาษาองักฤษจ านวน 5 เร่ือง และ
งานวิจยัภาษาไทยจ านวน 3 เร่ือง 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
การสงัเคราะหง์านวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร โดยใช้

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสรุปงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิธีการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหาร ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ (ภาคผนวก ง) ซึ่งประกอบดว้ยประเด็นท่ีก าหนด ไดแ้ก่ ชื่อเรื่อง ชื่อ
ผูว้ิจยั/สถาบนั ปีท่ีผลิต ระเบียบวิธีวิจยั แนวคิดทฤษฎี ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง แนวทางการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหาร ระยะเวลาท่ีใช้ สถิติ ผล ปัญหาของในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร และ
ขอ้จ ากัด/ขอ้เสนอแนะ โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารจะมีประเด็นย่อย ไดแ้ก่ 
วิธีการสอน ส่ือ-อุปกรณ์ บทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สถานท่ี/สภาพแวดล้อม/สถานการณ์  
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง  จากงานวิจยัในปัจจบุนั 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร   
2. ก าหนดโครงสรา้งแบบสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิธีการส่งเสริมการคิด

เชิงบริหาร (ภาคผนวก ง) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่ วไปของงานวิจัย และประเด็นหลักใน             
การสงัเคราะหง์านวิจยั 
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ตาราง 4 ประเด็นหลกัในการสงัเคราะหง์านวิจยั 
 

จุดมุ่งหมายการวิจัย ประเด็นสังเคราะหง์านวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิ
สัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง   

- ปัญหาของในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
- ขอ้จ ากดั/ขอ้เสนอแนะ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและ
ซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง   

- ระเบียบวิธีวิจยั 
- แนวคิดทฤษฎี 
- ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 
- วิธีการสอน 
- ส่ือ อปุกรณ ์
- บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 
- สถานท่ี/สภาพแวดลอ้ม/สถานการณ ์
- ระยะเวลาท่ีใช ้

 
3. สรา้งแบบสรุปงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร   
4. ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ (ภาคผนวก ก) แล้วแก้ไขปรบัปรุงตาม

ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของแบบสรุปงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขอ้งกับวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ดว้ยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งความมุ่งหมาย
ของงานวิจัยและเนือ้หา (Index of Item- Objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 (ปราณี  หล าเบ็ญสะ, 2559) ซึ่งจะตอ้งประเมินดว้ย คะแนน 3 ระดับ คือ  
+1 หมายถึง แน่ใจว่าเนือ้หาของเครื่องมือสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของงานวิจัย 0 หมายถึง ไม่
แน่ใจว่าเนือ้หาของเครื่องมือสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของงานวิจยั   และ -1 หมายถึง แน่ใจว่า
เนื้อหาของเครื่องมือไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของงานวิจัย  ซึ่งได้ผลค่าความเท่ียงตรง        
เชิงเนือ้หามากกว่า คือ 0.67 (ภาคผนวก ฉ) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ส า รวจในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ ตั้ งแ ต่ 

ปีพุทธศักราช 2553 - 2562 หรือคริสต์ศักราช 2010 - 2019 โดยพิจารณาคัดเลือกงานวิจัย  
ท่ีสามารถดาวนโ์หลดผ่านระบบฐานขอ้มลูออนไลนข์องมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไดแ้บบฉบับ
เต็ม (Full Text)  

2. อ่านงานวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยท่ีน ามาศึกษาท่ีมีข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีก าหนด โดยเลือกเจาะจงเฉพาะงานวิจัยท่ีมีวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง และ/หรือเด็กทั่วไปท่ีมีช่วงอายุไม่เกิน  
8 ปี  

3. ประเมินดว้ยแบบประเมินคุณภาพงานวิจยัของ นงลักษณ ์วิรชัชัย (2552) 
โดยเลือกงานวิจยัฉบบัเต็ม (Full Text) ในระดบัดีถึงดีมาก 

4. สงัเคราะหง์านวิจยัตามประเด็นท่ีก าหนด โดยบนัทึกขอ้มลูลงใน แบบสรุป
งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน

งานวิจยั โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉล่ีย 
2. ใช้การวิ เคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลท่ีได้จาก        

การสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร โดยใช้เครื่องมือท่ีใช้ใน     
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ซึ่งมี
กระบวนการ (กิริยา สงัขท์องวิเศษ, มปป) ดงันี ้ 

2.1 ตัง้กฎเกณฑส์ าหรบัคัดเลือกขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับสภาพปัญหาและ
แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและ
ซนอยู่ไม่น่ิง 

2.2 วางเค้าโครงของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทาง     
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่
น่ิง 

2.3 ค านึงถึงบริบทหรือสภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยประกอบ
ของขอ้มลูท่ีน ามาวิเคราะห ์
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2.4 วิเคราะหเ์นือ้หา ตามเนือ้หาท่ีปรากฎในเอกสารมากกว่ากระท ากับ
เนือ้หาท่ีซ่อนอยู่ 

2.5 วดัความถี่ของการใชข้อ้มลู และสรุปขอ้มลูท่ีไดร้บั 
ทัง้นีผ้ลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 ท าใหไ้ดส้ภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการ

คิดเชิงบริหารจากทั้งในและต่างประเทศ แล้วหาข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในบริบทของประเทศไทยเพื่อท า     
การสมัภาษณเ์ชิงลึกในขัน้ตอนท่ี 2 

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารในบริบทของประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณใ์นการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในประเทศไทย  

ซึ่งการเลือกกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณใ์นการสอนหรือ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารให้กับเด็กและ/หรือผู้ปกครอง อย่างน้อย 3 ปี ได้แก่ 
อาจารยส์าขาวิชาการศึกษาปฐมวยั นกักิจกรรมบ าบดั และนกัจิตวิทยา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประเด็นสมัภาษณเ์ชิงลึก เร่ือง สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิด

เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง  (ภาคผนวก ง) 
ซึ่งประกอบดว้ย ค าถามสัมภาษณเ์ชิงลึก จ านวน 5 ประเด็น ท่ีเกี่ยวขอ้งกับแนวทางการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารใดท่ีมีประสิทธิภาพ  ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร บทบาทของผู้ท่ีมีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร และวิธีการท่ี
ผูป้กครองสามารถส่งเสริม  การคิดเชิงบริหารแก่เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
และซนอยู่ไม่น่ิง 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการคิดเชิงบริหาร เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง  
เด็กปฐมวยั และการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

2. วิเคราะห ์สังเคราะห ์สภาพปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยและ/หรือเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง และแนวทางการ
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เลีย้งดขูองผูป้กครองในการส่งเสริมเด็กปฐมวยัและ/หรือเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

3. ก าหนดโครงสร้างแบบสัมภาษณ์เชิง ลึก เรื่ อง  สภาพปัญหาและ              
แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร (ภาคผนวก ง) ซึ่งมีค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 5 
ประเด็น 

4. สรา้งประเด็นสมัภาษณเ์ชิงลึก เร่ือง สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหาร ตามตาราง 5 

 
ตาราง 5 ประเด็นในการสมัภาษณเ์ชิงลึก 
 

จุดมุ่งหมายการวิจัย ประเด็นสังเคราะหง์านวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

- ปัญหาของในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
- ขอ้จ ากดั/ขอ้เสนอแนะ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

- ระเบียบวิธีวจิยั 
- แนวคิดทฤษฎี 
- ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 
- วธีิการสอน 
- ส่ือ อปุกรณ ์
- บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 
- สถานท่ี/สภาพแวดลอ้ม/สถานการณ ์
- ระยะเวลาท่ีใช ้

 
5. ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ (ภาคผนวก ก) แล้วแก้ไขปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก 
เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร การหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งความมุ่ง
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หมายของงานวิจัยและเนือ้หา (Index of Item- Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ  
3 ท่าน ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 (ปราณี  หล าเบ็ญสะ, 2559) ซึ่งจะตอ้งประเมินดว้ย คะแนน 3 ระดบั 
คือ  +1 หมายถึง แน่ใจว่าเนือ้หาของเครื่องมือสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของงานวิจยั 0 หมายถึง 
ไม่แน่ใจว่าเนือ้หาของเครื่องมือสอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของงานวิจยั  และ -1 หมายถึง แน่ใจ
ว่าเนือ้หาของเครื่องมือไม่สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของงานวิจยั ซึ่งไดผ้ลค่าความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หามากกว่า 0.67 (ภาคผนวก ฉ) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การ เก็บรวบรวมข้อมูล เ ริ่มด า เ นินการ เมื่ อ ได้รับการอนุมั ติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E/G-196/2562 ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
(ภาคผนวก ค)  

2. ท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณเ์ชิงลึก เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริม    
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง พรอ้มนดัหมาย
วนั เวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณเ์ชิงลึก 

3. ก่อนการสัมภาษณผ์ู้วิจัยชีแ้จงวัตถุประสงค์ขั้นตอนการด าเนินการ และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากงานวิจัยแก่ผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยจะส่งเอกสารหนังสือให้            
ความยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยัใหล้งนามก่อนการเขา้รว่มการวิจยั  

4. ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ตามวันเวลาท่ีนัดหมายไว้ โดยใช้
เทคนิคการสมัภาษณเ์ชิงลึก (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2560) ดงันี ้

4.1 การวางแผนก่อนการสัมภาษณ์ ก าหนดวัตถุประสงค์ของ                 
การสัมภาษณใ์หช้ดัเจน ก าหนดตัวผูใ้หส้ัมภาษณ ์ติดต่อผูใ้หส้ัมภาษณ ์ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัผูใ้ห้
สมัภาษณ ์ 

4.2 จัดเตรียมค าถามและอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ คือ โทรศัพท์ และ
คอมพิวเตอรท่ี์ติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เน่ืองจากสถานการณโ์ควิด 19 ท าใหผู้ว้ิจยั
ใชว้ิธีการสัมภาษณผ่์านโทรศัพทห์รือสัมภาษณ์แบบออนไลน์ดว้ยคอมพิวเตอรท่ี์ติดตั้งโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ตามท่ีผูใ้หส้มัภาษณส์ะดวก  
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4.3 ขัน้ตอนการสมัภาษณ ์ไดแ้ก่  
4.3.1 ผู้วิจัยกล่าวแนะน าตัว ชี ้แจงจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์  

เพื่อสรา้งสมัพนัธภ์าพท่ีดีกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์
4.3.2 ผูว้ิจัยขออนุญาตบันทึกการสัมภาษณ์ทางโทรศัพทห์รือบันทึก

ดว้ยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
4.3.3 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ท่ีละประเด็น แล้วจดบันทึกประเด็นส าคัญ

ขณะสมัภาษณ ์ต่อมาผูส้มัภาษณส์มัภาษณที์ละประเด็นจนครบทุกประเด็น โดยจะสรุปค าตอบใน
แต่ละประเด็น  

4.3.4 ผูว้ิจยักล่าวค าขอบคณุผูใ้หส้มัภาษณ ์
5. ผูว้ิจัยถอดค าสัมภาษณข์องผูใ้หส้ัมภาษณ ์3 ท่าน แลว้น าขอ้มูลท่ีได้

จากการสัมภาษณม์าวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา เพื่อใหไ้ดส้ภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) จากขอ้มลูท่ีไดก้ารสมัภาษณ์

เชิงลึก เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร  ซึ่งมีกระบวนการ  
(กิริยา สงัขท์องวิเศษ, มปป) ดงันี ้ 

1. ตั้งกฎเกณฑ์ส าหรับคัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและ
แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและ
ซนอยู่ไม่น่ิง 

2. วางเค้าโครงของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทาง        
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่
น่ิง 

3. ค านึงถึงบริบทหรือสภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกับสังคมไทยประกอบ
ของขอ้มลูท่ีน ามาวิเคราะห ์

4. วิเคราะห์เนือ้หา ตามเนือ้หาท่ีปรากฎในเอกสารมากกว่ากระท ากับ
เนือ้หาท่ีซ่อนอยู่ 

5. วดัความถี่ของการใชข้อ้มลู และสรุปขอ้มลูท่ีไดร้บั 
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ทั้งนีผ้ลท่ีได้จากระยะท่ี 1 ท าให้ได้สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารในบริบทต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรม            
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่
น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครองในระยะท่ี 2 

ระยะที่ 2 สร้างโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่นิ่งและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ความมุ่งหมายของการวิจยั คือ เพื่อสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ประกอบขัน้ตอน ดงันี ้

กลุ่มเป้าหมาย  
ผูเ้ชี่ยวชาญโดยการเลือกแบบเจาะจงท่ีมีประสบการณเ์กี่ยวกับดา้นนั้น ๆ อย่าง

น้อย 3 ปี จ านวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ข) เพื่อประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการส่งเสริม    
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ไดแ้ก่ 

1. นกัจิตวิทยาท่ีมีประสบการณเ์ชี่ยวชาญดา้นเด็กสมาธิสัน้  
2. อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษท่ีมีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านเด็ก

สมาธิสัน้ 
3. อาจารย์ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีมี

ประสบการณเ์ชี่ยวชาญดา้นการคิดเชิงบริหาร  
4. อาจารย์สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษาท่ีมีประสบการณ์เชี่ยวชาญ

ดา้นการวดัผลพฤติกรรมเด็ก   
5. อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ท่ีมีประสบการณ์ เชี่ ยวชาญ             

ดา้นจิตวิทยาพฒันาการ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ประกอบดว้ย 3 ส่วน (ภาคผนวก จ) 

ส่วนท่ี 1 คู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง   
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ส่วนท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

ส่วนท่ี 3 กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1. แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ

เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
(ภาคผนวก ง) 

2. ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก  เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมิน         
ความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง (ภาคผนวก ง) 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

การคิดเชิงบริหาร เด็กสมาธิสัน้ การมีส่วนรว่มของผูป้กครอง การช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวัน
เป็นฐาน การเสริมแรงทางบวก เด็กปฐมวยัและโปรแกรม 

2. วิเคราะห ์สังเคราะห ์ขอ้มูลสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงจากระยะท่ี 1 

3. ก าหนดโครงสร้างของ (ร่าง) โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ        
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี ้

3.1 คู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เพื่อใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการการคิดเชิงบริหาร แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัผูป้กครอง บทบาท
หนา้ท่ีของผูป้กครองในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมี
ส่วนรว่มของผูป้กครอง และวิธีการประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 โครงสรา้งการออกแบบคู่มอืการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยั
ท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยูไ่มน่ิ่งโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา 
ปก 
ค าน า 
สารบญั 

 

บทน า คู่มือการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริม 
การคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่
ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

1. เป้าหมายของคู่มือ 
2. ค าชีแ้จงในการใชคู้่มอื 
 

ตอนท่ี 1 การคิดเชิงบริหารส าคญัอย่างไร ความหมายและความส าคญัของการคิดเชิงบริหาร 
ตอนท่ี 2 แนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัผูป้กครอง 

ความหมายและเทคนิคท่ีเกี่ยวขอ้งในการส่งเสริม 
การคิดเชิงบริหารส าหรบัผูป้กครอง 

ตอนท่ี 3 บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองใน
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองเมื่อเขา้รว่มโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

ตอนท่ี 4 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 

กิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงระดบัปฐมวยั 
จ านวน 8 กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ กิจกรรมยามว่าง 4 
กิจกรรม  
การช่วยเหลือตนเอง 2 กิจกรรม งานบา้น 2 กิจกรรม 
และมีโครงเพื่อใหก้ิจกรรมที่ผูป้กครองออกแบบ 3 
กิจกรรม 

ตอนท่ี 5 ประโยชนข์องท่ีไดร้บั ประโยชนข์องเด็กและผูป้กครองท่ีไดร้บั 
ภาคผนวก 
 

แบบประเมินท่ีใชใ้นการประเมินพฤติกรรมและ
กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหาร  รวมทัง้แบบบนัทึก
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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3.2 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี ้ 

3.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิ
สั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 8 กิจกรรม ในกิจกรรมท่ี 1-8  
และบันทึกการออบแบบกิจกรรมท่ีผูป้กครองออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม ในกิจกรรมท่ี 9-11  
ซึ่งจะเวน้ช่องว่างใหผู้ป้กครองไดเ้ติมขอ้มลูกิจกรรมที่ผูป้กครองผูอ้อกแบบรา่ง ดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7 โครงสรา้งการออกแบบกจิกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 
 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา 
กิจกรรมที่ 1 การเล่น Board Game  
กิจกรรมที่ 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา  
กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษ   
กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทานและแสดงบทบาทสมมติ   
กิจกรรมที่ 5 การเตรียมอปุกรณก์่อนไปโรงเรียน   
กิจกรรมที่ 6 การนั่งอยู่กบัท่ีเมื่อรบัประทานอาหาร/
ท าแบบฝึกหดั   
กิจกรรมที่ 7 การตากผา้  
กิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และพบัชดุนอน 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 
และ 4 

กิจกรรมที่ 9 บนัทึกการออกแบบกจิกรรมส าหรบั
ผูป้กครอง 
กิจกรรมที่ 10 บนัทึกการออกแบบกจิกรรมส าหรบั
ผูป้กครอง 
กิจกรรมที่ 11 บนัทึกการออกแบบกจิกรรมส าหรบั
ผูป้กครอง 

1. ชือ่กิจกรรม 
2. วตัถปุระสงค ์
3. อปุกรณ ์
4. ขัน้ตอนการฝึกครัง้ท่ี 1 - 4 ส าหรบั
ผูป้กครอง และ การเสริมแรง 
5. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 
และ 4 
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3.2.2 แบบประเมินก่อน-หลังท ากิจกรรม ท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้ ซึ่งมี
รูปแบบท่ีใชร้่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 8 กิจกรรม โดยประเมินก่อนท ากิจกรรมจ านวน 5 ขอ้ และประเมินหลังท า
กิจกรรมจ านวน 5 ขอ้ ท่ีวดัการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจระหว่างเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงท ากิจกรรม โดยมีค าแนนเต็ม 5 คะแนน และมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกิจกรรม ดงันี ้

 1 คะแนน หมายถึง ท าได ้หรือเด็กสามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขได ้
 0 คะแนน หมายถึง ท าไม่ได ้หรือเด็กไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขได ้

3.3 ส่วนท่ี 3 กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผูว้ิจยัออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม ซึ่งมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนของกิจกรรม ดงันี ้

 1 คะแนน หมายถึง ท าได ้หรือเด็กสามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขได ้
 0 คะแนน หมายถึง ท าไม่ได ้หรือเด็กไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขได ้

 
ตาราง 8 โครงสรา้งการออกแบบกจิกรรมประเมนิทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง 
 

หัวข้อ การประเมิน ขอบเขตเนือ้หา 
กิจกรรมประเมินท่ี 1  
“จ าไดไ้หม อะไร
หายไป” 

การจ าเพื่อใชง้าน ดว้ยแบบบนัทึกกิจกรรม
ประเมินท่ี 1 จ าไดไ้หม อะไรหายไป 
จ านวน 8 ขอ้ ท่ีมีแนวทางการออกแบบมา
จาก Missing Scan Task  (Roman et 
al., 2014) 

1. วตัถปุระสงค ์
2. ผูป้ระเมิน 
3. อปุกรณ ์
4. เร่ิมประเมิน 
5. หยดุประเมิน 
6. วิธีการประเมิน 
7. การใหค้ะแนน 
8. แบบบนัทึกกิจกรรม
ประเมิน 

กิจกรรมประเมินท่ี 2  
“ชอ้น หรือ สอ้ม” 

การควบคมุความยบัชั่งชั่งใจ ดว้ยแบบ
บนัทึกกิจกรรมประเมินท่ี 2 ชอ้น หรือ 
สอ้ม จ านวน 16 ขอ้ ท่ีมีแนวทางการ
ออกแบบมาจาก A Stroop-like day-
night test   (Ling et al., 2016) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หัวข้อ การประเมิน ขอบเขตเนือ้หา 
กิจกรรมประเมินท่ี 3  
“ตัง้ใจฟังนะ  
นิทานหุ่นมือ” 

การจ าเพื่อใชง้าน และ การควบคมุความ
ยบัชั่งชั่งใจ ดว้ยแบบบนัทึกกิจกรรม
ประเมินท่ี 3 ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจ าเพื่อใชง้าน
จ านวน 5 ขอ้ และ การควบคมุความ
ยบัยัง้ชั่งใจจ านวน 2 ขอ้ 

 

 
4. สรา้ง (ร่าง) โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ

สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
5. ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน (ภาคผนวก ข) ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม

ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิง
โดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง แลว้แกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
1. ศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

การคิดเชิงบริหาร เด็กสมาธิสัน้ เด็กปฐมวยั การมีส่วนรว่มของผูป้กครอง และโปรแกรม 
2. ก าหนดโครงสร้างของแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริม       

การคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง และประเด็นสัมภาษณเ์ชิงลึก เรื่อง ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

3. สรา้งแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง และประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ซึ่งจะประเมิน 3 ส่วน คือ คู่มือการใช้
โปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและ



  

 

110 

ซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและการอบรมผูป้กครอง กิจกรรมการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงและกิจกรรมประเมิน
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงตามประเด็น
แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
การอบรมผูป้กครอง ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเมินความเป็นไปไดใ้น
การน าไปปฏิบัติจริง ประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ประเมินความ
เหมาะสมของอุปกรณใ์นการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร และประเมินความน่าเชื่อถือและไดส้าระ
ครอบคลมุครบถว้นตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง 

4. ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ (ภาคผนวก ก) แล้วแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
1. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบประเมินความเหมาะสม

ของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและ
ซ น อ ยู่ ไ ม่ น่ิ ง โ ด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น สั ม ภ า ษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  
เร่ือง ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ดว้ยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งความมุ่งหมายของงานวิจัยและเนือ้หา (Index of 
Item- Objective Congruence: IOC) โ ดยผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ  3 ท่ า น  ร ะ หว่ า ง  0.50 ถึ ง  1.00  
(ปราณี  หล าเบ็ญสะ, 2559) ซึ่งจะตอ้งประเมินดว้ย คะแนน 3 ระดับ คือ  +1 หมายถึง แน่ใจว่า
เนือ้หาของเครื่องมือสอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของงานวิจยั  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนือ้หาของ
เครื่องมือสอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของงานวิจยั และ -1 หมายถึง แน่ใจว่าเนือ้หาของเครื่องมือ
ไม่สอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของงานวิจัย ซึ่งไดผ้ลค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หามากกว่า 0.67 
(ภาคผนวก ค) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดท า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิด      
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง โดยใชแ้บบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
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เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
และประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนรว่มของผูป้กครอง 

2. ก่อนการประเมินโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองผูว้ิจยัชีแ้จงวัตถปุระสงคข์ั้นตอน
การด าเนินการ และประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากงานวิจยัแก่ผูใ้หข้อ้มูลทางโทรศัพท ์โดยจะส่งเอกสาร
หนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยัใหล้งนามก่อนการเขา้รว่มการวิจยั  

3. ส่ง (ร่าง) โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง พรอ้มแบบประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง และประเด็นสัมภาษณเ์ชิงลึก เรื่อง ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครองใหแ้ก่ผูเ้ชี่ยวชาญ   

4. เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครองเสร็จ  
ผูว้ิจัยจึงนัดหมายผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาท่ีนัดหมายไว ้โดยใชเ้ทคนิค
การสมัภาษณเ์ชิงลึก (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2560) ดงันี ้

4.1 การวางแผนก่อนการสัมภาษณ ์ก าหนดวัตถุประสงคข์องการสัมภาษณ์
ใหช้ดัเจน ก าหนดตวัผูใ้หส้มัภาษณ ์ติดต่อผูใ้หส้มัภาษณ ์ศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์ 

4.2 จัดเตรียมค าถามและอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ คือ โทรศัพท์ และ
คอมพิวเตอรท่ี์ติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เน่ืองจากสถานการณโ์ควิด 19 ท าใหผู้ว้ิจยั
ใชว้ิธีการสัมภาษณผ่์านโทรศัพทห์รือสัมภาษณ์แบบออนไลน์ดว้ยคอมพิวเตอรท่ี์ติดตั้งโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ตามท่ีผูใ้หส้มัภาษณส์ะดวก   

4.3 ขัน้ตอนการสมัภาษณ ์ไดแ้ก่  
4.3.1 ผู้วิจัยกล่าวแนะน าตัว ชีแ้จงจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ เพื่อ

สรา้งสมัพนัธภ์าพท่ีดีกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์
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4.3.2 ผูว้ิจัยขออนุญาตบนัทึกการสัมภาษณท์างโทรศพัทห์รือบนัทึกดว้ย
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

4.3.3 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ท่ีละประเด็น แล้วจดบันทึกประเด็นส าคัญขณะ
สัมภาษณ ์ต่อมาผูส้ัมภาษณส์ัมภาษณที์ละประเด็นจนครบทุกประเด็น โดยจะสรุปค าตอบในแต่
ละประเด็น  

4.3.4 ผูว้ิจยักล่าวค าขอบคณุผูใ้หส้มัภาษณ ์
5. ผู้วิจัยถอดค าสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ท่าน แล้วน าข้อมูลท่ีได้จาก      

การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา เพื่อให้ได้โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

6. ปรบัปรุงแกไ้ขตามผูเ้ชี่ยวชาญเสนอ 
7. จัดท าโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิ

สัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครองฉบบัสมบูรณ ์(ภาคผนวก จ) 
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ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยั                   
ท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

 

 

1. ศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งฯ 

2. วิเคราะห ์สงัเคราะห ์ขอ้มลูสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการคิด 

เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่งจากการสงัเคราะห์

งานวิจยัและสัมภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในการวิจยัระยะที่ 1 

3. ก าหนดโครงสรา้งของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยั

ที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

4. สรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิ

สัน้และซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

5. ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั

เด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนรว่มของ

ผูป้กครอง โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

 

 

ปรบัปรุงแกไ้ข 
คู่มือฯ กิจกรรมส่งเสริม

การคิดเชิงบริหาร 

กิจกรรมประเมิน

การคิดเชิงบริหาร 

ไม่ผ่าน 

6. จดัท าโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัที่มีอาการ

สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร

ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉล่ีย 

2. ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลท่ีได้จากแบบ
ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สั้นและซนอยู่ ไม่ น่ิ ง โดยการมี ส่วนร่วมของผู้ปกครอง  และประเด็นสัมภาษณ์เชิ ง ลึก  
เร่ือง ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

3.  หาความเท่ียงตรงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ของกิจกรรม
ประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง  3 กิจกรรม โดย
น าไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ผู้ประเมิน 2 คนน าเครื่องมือไปใช้ 
(ประสพชยั  พสนุนท,์ 2558) ซึ่งไดค่้าเท่ากบั 0.75 โดยมีเกณฑด์งัต่อไปนี ้

ค่า K  ตัง้แต่ 0.75 - 1.00 ถือว่ามีความสอดคลอ้งระดบัดีมาก   
ค่า K เท่ากบั 0.40 – 0.74 ถือว่ามีความสอดคลอ้งระดบัดี  
ค่า K เท่ากบั 0.00 – 0.39 ถือว่ามีความสอดคลอ้งระดบัต ่า 

ทัง้นีผ้ลท่ีไดจ้ากระยะท่ี 2 จะได ้(ร่าง) โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง เพื่อน ามาทดลองใช้กบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและซนอยู่ไม่น่ิงในระยะท่ี 3 
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ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ความมุ่งหมายของการวิจยั คือ เพื่อทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 หาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง จ านวน 2 คน ซึ่งการเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้
1.1 มีอายรุะหว่าง 4 ปี – 5 ปี 11 เดือน 
1.2 มีปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียน จากการประเมินด้วยแบบประเมิน

พฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) โดยครูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน  
1.3 มีอาการขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหนุหนัพลันแล่น จากการประเมิน

ด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็น ผู้ประเมินตามเกณฑ์
ประเมินส าหรบัครู  

1.4 มีพัฒนาการตามวัย จากการประเมินดว้ยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) ของกรมสขุภาพจิต โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน 

1.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.6 เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและผู้ปกครองพัก

อาศยัรว่มกนัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.7 ผูป้กครองยินยอมใหเ้ด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง

เขา้รว่มการวิจยั 
วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

1. ครูประจ าชั้นสังเกตพฤติกรรมอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงของเด็กใน
หอ้งเรียน โดยเด็กท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวครูจะใชแ้บบประเมินมาตรฐานในการประเมินล าดบัต่อไป 

2. ประเมินเด็กปฐมวัยด้วยแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โดย      
ครูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน โดยใชเ้ฉพาะดา้นพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง ท่ีมีผลอยู่ในช่วงเส่ียง (6 คะแนน) 
และมีปัญหา (7-10 คะแนน)  
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3. ประเมินเด็กปฐมวัยด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) 
โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน  ท่ีมีผลคะแนนรวมข้อ 1 – 9 ได้ มากกว่า 18 คะแนน ถือว่ามี     
ความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ คะแนนรวมข้อ 10 – 18 ได้ มากกว่า 11 คะแนน ถือว่ามี           
ความเส่ียงของอาการซน อยู่ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่น คะแนนรวมขอ้ 19 – 26 ได้ มากกว่า 8 
คะแนน ถือว่ามีความเส่ียงของอาการดือ้ 

4. ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
ของกรมสขุภาพจิต โดยใชแ้บบบนัทึกการคัดกรองและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัตามช่วงอายุ 
โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน ท่ีมผีลอยู่ในเกณฑผ่์าน  

ซึ่งมีวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 วธีิการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

 

1. ประสานไปที่โรงเรียนและครูประจ าชัน้อนบุาล 2 และ อนบุาล 3 เพ่ือประสมัพนัธโ์ครงการวิจยัฯ

แก่ผูป้กครอง และคัดเลือกเด็กปฐมวยัเส่ียงที่มีอาการสมาธิสัน้และอยู่ไม่นิ่ง 

เส่ียง/มีปัญหา 

2. ครูประจ าชัน้คดักรองเด็กดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน (SDQ) โดยใชเ้ฉพาะดา้นพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 

 
ปกต ิ

3. ครูประจ าชัน้คดักรองเด็กดว้ยแบบประเมิน

พฤติกรรม SNAP-IV  

   

ปกต ิ เส่ียง 

ไม่สามารถเขา้ร่วม

โครงการวิจยัฯได ้

 

4. ผูว้ิจยัประเมินดว้ยคู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) ของกรมสขุภาพจิต  

 ไม่ผ่านตัง้แต่ 1 
หวัขอ้ขึน้ไป 

ผ่านทุกหวัขอ้ 

สามารถเขา้รว่มโครงการวิจยัฯได ้

ระยะที่ 3 ขัน้ตอนที่ 1 จ านวน 2 คน 
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จากวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 คน ท่ีมี
คณุสมบติั ดงันี ้

กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 เด็กชายไทย อายุ 5 ปี 10 เดือน ศึกษาในระดับชั้น
อนุบาล 3 ในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  โดยพักอาศัยร่วมกับพ่อและแม่อยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเด็กไดร้บัการประเมินปัญหาพฤติกรรมในหอ้งเรียน จากการประเมินดว้ยแบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โดยครูประจ าชั้นเป็นผูป้ระเมิน พบว่าไดค้ะแนนรวมจ านวน 8 คะแนน 
สามารถแปลผลในด้านพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง คือ มีปัญหา ต่อมาในด้านอาการสมาธิสั้น ได้แก่  
ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น เด็กได้รับการประเมินด้วยแบบประเมินพฤติกรรม 
SNAP-IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็นผูป้ระเมินตามเกณฑ์ คือ อาการขาดสมาธิขอ้ 1 – 9 
ไดค้ะแนนรวม 24 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ อาการซน อยู่ไม่น่ิง และ
หนุหนัพลนัแล่นขอ้ 10 – 18 ไดค้ะแนนรวม 25 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการซน อยู่ไม่
น่ิง และหุนหันพลันแล่น และอาการดือ้ขอ้ 19 – 26 ไดค้ะแนนรวม 21 คะแนน แปลผลว่ามีความ
เส่ียงของอาการดือ้ ต่อมาเด็กไดร้บัการประเมินพฒันาการ  จากการประเมินดว้ยคู่มือเฝา้ระวงัและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมสุขภาพจิต โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน พบว่า 
มีพฒันาการตามวยั 

กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 เด็กชายไทย อายุ 5 ปี 11 เดือน ศึกษาในระดับชั้น
อนุบาล 3 ในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพักอาศัยร่วมกับพ่อและแม่อยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเด็กไดร้บัการประเมินปัญหาพฤติกรรมในหอ้งเรียน จากการประเมินดว้ยแบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โดยครูประจ าชั้นเป็นผูป้ระเมิน พบว่าไดค้ะแนนรวมจ านวน 9 คะแนน 
ผลการแปลผลในดา้นพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง คือ มีปัญหา ต่อมาในดา้นอาการสมาธิสัน้ ไดแ้ก่ ขาด
สมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น เด็กไดร้บัการประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-
IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ คือ อาการขาดสมาธิข้อ 1 – 9 ได้
คะแนนรวม 27 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ อาการซน อยู่ไม่น่ิง และ
หนุหนัพลนัแล่นขอ้ 10 – 18 ไดค้ะแนนรวม 25 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการซน อยู่ไม่
น่ิง และหุนหันพลันแล่น และอาการดือ้ขอ้ 19 – 26 ไดค้ะแนนรวม 22 คะแนน แปลผลว่ามีความ
เส่ียงของอาการดือ้ ต่อมาเด็กไดร้บัการประเมินพัฒนาการ จากการประเมินดว้ยคู่มือเฝา้ระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมสุขภาพจิต โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน พบว่ามี
พฒันาการตามวยั  
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เคร่ืองมือที่ใช้  
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองส าหรบั

เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีถกูสรา้งขึน้ในระยะท่ี 2 ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงันี ้
ส่วนท่ี 1 คู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ
การการคิดเชิงบริหาร แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัผูป้กครอง บทบาทหนา้ท่ีของ
ผูป้กครองในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนรว่มของ
ผูป้กครอง และวิธีการประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง   

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ   
สมาธิสั้น ท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 การเล่น Board Game 
กิจกรรมที่ 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษ กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทาน
และแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมท่ี 5 การเตรียมอุปกรณก์่อนไปโรงเรียน กิจกรรมท่ี 6 การนั่งอยู่
กับท่ีเมื่อรบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหัด กิจกรรมท่ี 7 การตากผา้ และกิจกรรมท่ี 8 การจัดกลุ่ม
ผา้และพบัชดุนอน  รวมทัง้แบบประเมินหลงักิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ 4 ของทกุกิจกรรม 

ส่วนท่ี 3 กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผูว้ิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 
1  “จ าไดไ้หม อะไรหายไป”  เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้าน  กิจกรรมประเมินท่ี 2  “ชอ้น 
หรือ ส้อม” เพื่อประเมินด้านการควบคุมความยับยั้งชั่งใจ ผ่านกิจกรรม ช้อน หรือ ซ้อม และ
กิจกรรมประเมินท่ี 3  “ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ”  เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้านและการ
ควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. หาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัย

ท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยหารอ้ยละของคะแนน
ความกา้วหนา้ในการพัฒนาการคิดเชิงบริหารจากแบบประเมินหลังกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารครั้งท่ี 1 และ 4 ของกิจกรรมท่ี 1 การเล่น Board Game กิจกรรมท่ี 4 การเล่านิทานและ
แสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมท่ี 6 การนั่ งอยู่กับท่ีเมื่อรับประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหัด และ
กิจกรรมท่ี 7 การตากผา้ รวมทัง้กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผูว้ิจยัออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดท า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองและครูประจ าชั้นในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการเขา้ร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดย
การมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

2. ก่อนการเขา้รว่มโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัย
ท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้วิจัยชีแ้จงวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการด าเนินการ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากงานวิจัยแก่ผู้ให้ข้อมูลท่ีโรงเรียน โดยจะมี
เอกสารหนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยัใหล้งนามก่อนการเขา้รว่มการวิจยั 

3. ผูว้ิจยัประเมินความสามารถในปัจจบุนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิง ดว้ยกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิง ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ดว้ยกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้ จ านวน  
3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1  “จ าไดไ้หม อะไรหายไป”  เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการ
ใชง้าน กิจกรรมประเมินท่ี 2  “ชอ้น หรือ สอ้ม” เพื่อประเมินดา้นการควบคมุความยบัยั้งชั่งใจ ผ่าน
กิจกรรม ชอ้น หรือ ซอ้ม และกิจกรรมประเมินท่ี 3  “ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ”  เพื่อประเมินดา้น
การจ าเพื่อการใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 

4.  ผู้วิจัยสอนเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ซึ่งการทดลองใชผู้ว้ิจัยเลือก กิจกรรมหลัก 1 หมวด คือ หมวดกิจกรรม
ยามว่าง จ านวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมเสริม 2 หมวด ไดแ้ก่ หมวดการช่วยเหลือตนเอง จ านวน 1 
กิจกรรม และหมวดงานบา้น จ านวน 1 กิจกรรม ดงันี ้
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ตาราง 9 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัการทดลองใชโ้ปรแกรม 
 

ชื่อกิจกรรมหลัก กิจวัตรประจ าวัน 
1. การเล่น Board Game 

กิจกรรมยามวา่ง 
2. การเล่านิทานและแสดงบทบาทสมมติ 
ชื่อกิจกรรมเสริม            กิจวตัรประจ าวนั 
3. การนั่งอยู่กบัท่ีเมือ่รบัประทานอาหาร/ท าการบา้น การช่วยเหลือตนเอง 
4. การตากผา้ งานบา้น 

 
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารจากการทดลองใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิด

เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงท่ีมีทัง้หมด 4 กิจกรรม โดยผูว้ิจยั
จะสอนกิจกรรมละ 4 ครัง้ต่อ 1 สปัดาหท่ี์คลินิก รวมทัง้สิน้ 16 ครัง้ ใชเ้วลา 1 เดือน ซึ่งก่อนและหลงั
ท ากิจกรรมจะมีการประเมินด้วยแบบประเมินความสามารถก่อน ท่ีกิจกรรมครั้งท่ี 1 และ 4 
(ภาคผนวก จ) 

5. เมื่อสอนครบ 4 กิจกรรม ผูว้ิจัยประเมินความกา้วหนา้ของเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผูว้ิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 
1  “จ าได้ไหม อะไรหายไป”  เพื่อประเมินด้านการจ าเพื่อการใช้งาน  กิจกรรมประเมินท่ี 2   
“ชอ้น หรือ สอ้ม” เพื่อประเมินดา้นการควบคุมความยบัยัง้ชั่งใจ ผ่านกิจกรรม ชอ้น หรือ ซอ้ม และ
กิจกรรมประเมินท่ี 3  “ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ”  เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้านและการ
ควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ  

6. ปรบัปรุงโปรแกรมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
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ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั      
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

 

ประเมินหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฯ ดว้ยกิจกรรมประเมินทกัษะการคดิเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่

ไม่นิ่งที่ผูว้ิจยัออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม 

ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการด าเนนิการ และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากงานวิจยัแก่ผูใ้หข้อ้มลูที่โรงเรียน 

ประเมินก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมฯ  ดว้ยกิจกรรมประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้ 

และซนอยูไ่ม่นิ่งที่ผูว้ิจยัออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม 

ผูว้ิจยัฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัที่มอีาการสมาธิสัน้และซนอยูไ่ม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองใหแ้ก่เด็กที่มีอาการสมาธิสัน้ระดบัปฐมวยั 2 คน ในกิจกรรมที่ 1,4,6,7 จาก 8 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 สปัดาห ์

สปัดาหล์ะ 4 ครัง้ เป็นเวลา 4 สปัดาห ์ที่คลินิก 

 

 

 

 

 

ครัง้ที่ 1 ผูว้ิจยัฝึก และ ประเมินหลงักิจกรรมครัง้ที่ 1 

ครัง้ที่ 2 ผูว้ิจยัฝึก 

 
ครัง้ที่ 3 ผูว้ิจยัฝึก 

 
ครัง้ที่ 4 ผูว้ิจยัฝึก และ ประเมินหลงักิจกรรมครัง้ที่ 4 

ตวัอย่างการฝึกกิจกรรม 

หาประสิทธิภาพโดยการหาค่าความกา้วหนา้หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

ปรบัปรุงโปรแกรมฯ 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร ้อยละ ค่าเฉล่ีย จากแบบประเมิน

ความสามารถหลังท ากิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารครั้งท่ี 1 และกิจกรรมครั้งท่ี 4 รวมทั้ง
กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 3 กิจกรรมท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ แลว้หาค่าความกา้วหนา้หลงัการท ากิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

ทัง้นีผ้ลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 ท าใหไ้ดป้ระสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง แล้วผู้วิจัยปรับปรุงโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงเพื่อน าไปใชจ้ริงใน
ขัน้ตอนท่ี 2 

ขั้นตอนที่ 2 หาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง จ านวน 3 คน โดยการเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (กลุ่มเป้าหมายในการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในขัน้ตอนท่ี 2 จะเป็นคนละกลุ่มกบัขัน้ตอนท่ี 1) 

1.1 มีอายรุะหว่าง 4 ปี – 5 ปี 11 เดือน 
1.2 มีปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียน จากการประเมินด้วยแบบประเมิน

พฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) โดยครูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน ผลอยู่ในช่วงเส่ียงและมีปัญหา 
1.3 มีอาการขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหนุหนัพลันแล่น จากการประเมิน

ด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็น ผู้ประเมินตามเกณฑ์
ประเมินส าหรบัครู 

1.4 มีพัฒนาการตามวัย จากการประเมินดว้ยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) ของกรมสขุภาพจิต โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน 

1.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.6 เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงและผู้ปกครองพัก

อาศยัรว่มกนัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.7 ผูป้กครองยินยอมใหเ้ด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง

เขา้รว่มการวิจยั 
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2. ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง โดยการ
เลือกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้

2.1 ผูป้กครองยินยอมเขา้รว่มการวิจยั 
2.2 ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อหรือแม่ของเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้

และซนอยู่ไม่น่ิงท่ีสามารถเขา้รว่มกิจกรรมไดต่้อเน่ืองจนสิน้สดุการกิจกรรม 
2.3 ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่ น่ิงพัก

อาศยัรว่มกนัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ครูประจ าชั้นของเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง โดยการ

เลือกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้
3.1 ครูประจ าชัน้ยินยอมเขา้รว่มการวิจยั 
3.2 เป็นครูประจ าชั้นท่ีสอนและสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงมาแลว้อย่างนอ้ย 3 เดือน 
วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

1. ครูประจ าชั้นสังเกตพฤติกรรมอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงของเด็กใน
หอ้งเรียน โดยเด็กท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวครูจะใชแ้บบประเมินมาตรฐานในการประเมินล าดบัต่อไป 

2. ประเมินเด็กปฐมวัยด้วยแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โดย      
ครูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน โดยใชเ้ฉพาะดา้นพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง ท่ีมีผลอยู่ในช่วงเส่ียง (6 คะแนน) 
และมีปัญหา (7-10 คะแนน)  

3. ประเมินเด็กปฐมวัยด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) 
โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน  ท่ีมีผลคะแนนรวมข้อ 1 – 9 ได้ มากกว่า 18 คะแนน ถือว่ามี     
ความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ คะแนนรวมข้อ 10 – 18 ได้ มากกว่า 11 คะแนน ถือว่ามี           
ความเส่ียงของอาการซน อยู่ไม่ น่ิง และหุนหันพลันแล่น คะแนนรวมขอ้ 19 – 26 ได้ มากกว่า 8 
คะแนน ถือว่ามีความเส่ียงของอาการดือ้ 

4. ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
ของกรมสขุภาพจิต โดยใชแ้บบบนัทึกการคัดกรองและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัตามช่วงอายุ 
โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน พบว่ากลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 และกลุ่มเป้าหมายคน
ท่ี 3 มีพัฒนาการดา้นการเคล่ือนไหว ดา้นกลา้มเนือ้มัดเล็กและสติปัญญา ดา้นการเขา้ใจภาษา 
ดา้นการใชภ้าษา และดา้นการช่วยเหลือตนเองและสงัคม ในช่วงอาย ุ5 ปีอยู่ในเกณฑผ่์าน 
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ภาพประกอบ 6 วธีิการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

 

 

เส่ียง/มีปัญหา 

2. ครูประจ าชัน้คดักรองเด็กดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน (SDQ) โดยใชเ้ฉพาะดา้นพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 

 
ปกต ิ

3. ครูประจ าชัน้คดักรองเด็กดว้ยแบบประเมิน

พฤติกรรม SNAP-IV  

   

ปกต ิ เส่ียง 

ไม่สามารถเขา้ร่วม

โครงการวิจยัฯได ้

 

4. ผูว้ิจยัประเมินดว้ยคู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) ของกรมสขุภาพจิต  

 ไม่ผ่านตัง้แต่ 1 
หวัขอ้ขึน้ไป 

ผ่านทุกหวัขอ้ 

สามารถเขา้รว่มโครงการวิจยัฯได ้

ระยะที่ 3 ขัน้ตอนที่ 2 จ านวน 4 คน 

1. ประสานไปที่โรงเรียนและครูประจ าชัน้อนบุาล 2 และ อนบุาล 3 เพ่ือประสมัพนัธโ์ครงการวิจยัฯ

แก่ผูป้กครอง และคัดเลือกเด็กปฐมวยัเส่ียงที่มีอาการสมาธิสัน้และอยู่ไม่นิ่ง 
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เน่ืองจากผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 4 ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมตลอด     
การวิจยั จึงลดเหลือกลุ่มเป้าหมาย 3 คน 

จากวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 คน ท่ีมี
คณุสมบติั ดงันี ้

กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 เด็กชายไทย 5 ปี 1 เดือน ศึกษาในระดบัชัน้อนบุาล 
2 ในโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่  โดยพักอาศัยร่วมกับพ่อและแม่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งครอบครวัประกอบดว้ย พ่อ แม่ กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 นอ้งสาวของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 อาย ุ2 
เดือน ตา และยาย ครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อประกอบอาชีพรับจ้าง แม่เลีย้งน้องสาวอายุ
ประมาณ 3 เดือน โดยแม่เป็นผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ซึ่งเด็กไดร้บัการ
ประเมินปัญหาพฤติกรรมในหอ้งเรียน จากการประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) 
โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน พบว่าได้คะแนนรวมจ านวน 8 คะแนน สามารถแปลผลในดา้น
พฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง คือ มีปัญหา ต่อมาในดา้นอาการสมาธิสัน้ ไดแ้ก่ ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและ
หนุหนัพลนัแล่น เด็กไดร้บัการประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดยครู
ประจ าชัน้เป็น  ผูป้ระเมินตามเกณฑ ์คือ อาการขาดสมาธิขอ้ 1 – 9 ไดค้ะแนนรวม 18 คะแนน แปล
ผลว่ามีความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ อาการซน อยู่ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่นขอ้ 10 – 18 ได้
คะแนนรวม 15 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการซน อยู่ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่น และ
อาการดือ้ขอ้ 19 – 26 ไดค้ะแนนรวม 14 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการดือ้ ต่อมาเด็ก
ได้รับการประเมินพัฒนาการ  จากการประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวยั (DSPM) ของกรมสขุภาพจิต โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน พบว่ามีพฒันาการตามวยั   

กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 เด็กชายไทยใหญ่ อายุ 5 ปี 6 เดือน ศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาล 2 ในโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่  โดยพักอาศัยร่วมกับแม่อยู่ในจังหวดั
เชียงใหม่ ซึ่งครอบครัวประกอบด้วย แม่ กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 ป้า และลูกสาวของป้า  อายุ
ประมาณ 8 ปี ศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเดียวกบักรณีศึกษา ครอบครวัมีฐานะ
ยากจน แม่ประกอบอาชีพเย็บผา้ ถึงแมว้่าครอบครวัของเด็กจะเป็นชาวไทยใหญ่ แต่เด็กอาศยัอยู่
ในประเทศไทยตัง้แต่เกิด แม่และป้าสามารถพดูภาษาไทยและอ่าน-เขียนภาษาไทยได ้โดยแม่เป็น
ผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งเด็กได้รับการประเมินปัญหาพฤติกรรมใน
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ห้องเรียน จากการประเมินด้วยแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้
ประเมิน พบว่าไดค้ะแนนรวมจ านวน 7 คะแนน สามารถแปลผลในดา้นพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง คือ มี
ปัญหา ต่อมาในดา้นอาการสมาธิสัน้ ไดแ้ก่ ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น เด็กไดร้บั
การประเมินดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็นผูป้ระเมิน
ตามเกณฑ ์คือ อาการขาดสมาธิขอ้ 1 – 9 ไดค้ะแนนรวม 18 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของ
อาการขาดสมาธิ อาการซน อยู่ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่นขอ้ 10 – 18 ไดค้ะแนนรวม 20 คะแนน 
แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการซน อยู่ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่น และอาการดือ้ขอ้ 19 – 26 ได้
คะแนนรวม 19 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการดื้อ  ต่อมาเด็กได้รับการประเมิน
พัฒนาการ  จากการประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  
ของกรมสขุภาพจิต โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน พบว่ามีพฒันาการตามวยั 

กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 เด็กหญิงไทย อายุ 4 ปี 7 เดือน ศึกษาในระดับชัน้
อนุบาล 2 ในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  โดยพักอาศัยร่วมกับพ่อและแม่อยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งครอบครวัประกอบดว้ย พ่อ แม่ กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 และนอ้งสาวของกลุ่มเป้าหมาย
คนท่ี 3 อายปุระมาณ 2 ปี ศึกษาในระดบัชัน้เตรียมอนบุาล โรงเรียนเดียวกบักรณีศึกษา ครอบครวั
มีฐานะปานกลาง แม่ประกอบอาชีพรบัราชการ ต าแหน่งเภสัชกร โดยแม่เป็นผูป้กครองท่ีเขา้รว่ม
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งเด็กได้รับการประเมินปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียน จากการ
ประเมินด้วยแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน พบว่าได้
คะแนนรวมจ านวน 7 คะแนน สามารถแปลผลในดา้นพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง คือ มีปัญหา ต่อมาใน
ดา้นอาการสมาธิสัน้ ไดแ้ก่ ขาดสมาธิ ซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น เด็กไดร้บัการประเมินดว้ย
แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ คือ 
อาการขาดสมาธิขอ้ 1 – 9 ไดค้ะแนนรวม 20 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ 
อาการซน อยู่ไม่น่ิง และหนุหนัพลันแล่นขอ้ 10 – 18 ไดค้ะแนนรวม 20 คะแนน แปลผลว่ามีความ
เส่ียงของอาการซน อยู่ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่น และอาการดื้อข้อ 19 – 26 ได้คะแนนรวม  
15 คะแนน แปลผลว่ามีความเส่ียงของอาการดือ้ ต่อมาเด็กไดร้บัการประเมินพัฒนาการ  จากการ
ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมสุขภาพจิต  
โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน พบว่ามีพฒันาการตามวยั 
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เคร่ืองมือที่ใช้  
1. แบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั 

(MU.EF-102) ของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุและมหาวิทยาลยัมหิดล (2557) เป็นแบบประเมิน
ท่ีมีขอ้ค าถามท่ีครอบคลมุทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก ่การยบัยัง้/การหยดุ 10 ขอ้ การ
ยืดหยุ่นทางความคิด 5 ขอ้ การควบคมุอารมณ ์5 ขอ้ ความจ าขณะท างาน 6 ขอ้ และการวางแผน
จดัการ 6 ขอ้ รวมทัง้หมด 32 ขอ้ โดยมีการแปลผลปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร 5 ระดบั คือ ดีมาก 
ดี ปานกลาง ควรพฒันา และควรปรบัปรุง 

2. แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) (สถาบันราชานุกูล , 
2555) เป็นแบบประเมินท่ีมีข้อค าถามครอบคลุมพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความเส่ียงสมาธิสั้น 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาการขาดสมาธิ 9 ขอ้ ดา้นอาการซนอยู่ไม่น่ิง-หุนหนั
พลันแล่น 9 ขอ้ และดา้นอาการดือ้ 8 ขอ้ โดยมีการแปลผลรวมทัง้ 3 ดา้นเป็น 2 กรณี คือ เด็กมี
ความเส่ียงสมาธิสัน้ หรือ เด็กไม่มีความเส่ียงสมาธิสัน้ 

3. โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง (ภาคผนวก จ) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี ้

3.1 คู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการการคิด
เชิงบริหารแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัผูป้กครอง บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองใน             
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
และวิธีการประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง   

3.2 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผูว้ิจยัออกแบบขึน้ จ านวน 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมที่ 1 การเล่น Board Game 
กิจกรรมที่ 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษ กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทาน
และแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมท่ี 5 การเตรียมอุปกรณก์่อนไปโรงเรียน กิจกรรมท่ี 6 การนั่งอยู่
กับท่ีเมื่อรบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหัด กิจกรรมท่ี 7 การตากผา้ และกิจกรรมท่ี 8 การจัดกลุ่ม
ผา้และพบัชดุนอน   

3.3 กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1  
“จ าไดไ้หม อะไรหายไป” เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้าน กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ 
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สอ้ม” เพื่อประเมินดา้นการควบคุมความยับยั้งชั่งใจ ผ่านกิจกรรม ชอ้น หรือ ซอ้ม และกิจกรรม
ประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้านและการควบคุม
ความยบัยัง้ชั่งใจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดท า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองและครูประจ าชั้นในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการเขา้ร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดย
การมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

2. ก่อนการเขา้รว่มโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัย
ท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้วิจัยชีแ้จงวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการด าเนินการ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากงานวิจัยแก่ผู้ให้ข้อมูลท่ีโรงเรียน โดยจะมี
เอกสารหนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยัใหล้งนามก่อนการเขา้รว่มการวิจยั 

3. ครูประจ าชั้นประเมินเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงก่อน
เขา้รว่มโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร 
(MU.EF-102) เพื่อหาเด็กท่ีมีดา้นการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจท่ีมีคะแนนใน
ระดบัควรปรบัปรุงถึงควรพฒันา ซึ่งผูป้ระเมินตอ้งเป็นครูประจ าชัน้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สั้นและซนอยู่ไม่น่ิงท่ีสอนและสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของเด็กสมาธิสั้นมาแลว้อย่างน้อย 3 
เดือน 

4. ผูป้กครองประเมินลูกก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ดว้ยแบบ
ประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) 

5. ผูว้ิจยัประเมินความสามารถในปัจจบุนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิง ดว้ยกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิง ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ดว้ยกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 3 
กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1  “จ าไดไ้หม อะไรหายไป”  เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใช้
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งาน  กิจกรรมประเมินท่ี 2  “ชอ้น หรือ สอ้ม” เพื่อประเมินดา้นการควบคุมความยับยั้งชั่งใจ ผ่าน
กิจกรรม ชอ้น หรือ ซอ้ม และกิจกรรมประเมินท่ี 3  “ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ”  เพื่อประเมินดา้น
การจ าเพื่อการใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 

6. ผูป้กครองเขา้ร่วมการอบรมคู่มือการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิ ง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ประกอบดว้ย การอบรมจ านวน 2 วนั ดงัตาราง 10 ดงันี ้

ตาราง 10 ก าหนดการอบรมคู่มือการใชโ้ปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัย
ท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

วัน/เวลา 9:00-10:30 10:30-12:00 13:00-14:30 14:30-16:00 
12 
ธันวาคม 
2563 

1. ชีแ้จงการเขา้
รว่มโปรแกรมฯ 
2. แนวทางการใช้
คู่มือฯ 
3. บรรยาย เร่ือง 
- การคิดเชิงบริหาร 
- การจ าเพื่อใชง้าน 
- การควบคมุ
ความยบัยัง้ชั่งใจ 

1. บรรยาย เร่ือง 
เทคนิค   การ
เสริมแรงทางบวก
และการส่ือสาร
ทางบวก 
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณใ์น
การเสริมแรง
ทางบวกของ
ครอบครวั 

1.  ผูป้กครอง
วิเคราะห ์  กจิวตัร
ประจ าวนัและ 
สภาพแวดลอ้มท่ี
เด็กคุน้เคยของ
ครอบครวั 
2. บรรยาย เร่ือง 
กิจกรรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหาร 

Workshop 
กิจกรรมฝึก 
ปฏิบติัการ
เสริมแรงทางบวก   
ในสถานการณ์
กิจวตัรประจ าวนั 
โดยเฉพาะเทคนิค
การใชเ้บีย้อรรถกร 

13 
ธันวาคม 
2563 

Workshop 
กิจกรรมส่งเสริม      
การคิดเชิงบริหาร 
หมวดกิจกรรม
ยามว่าง 

Workshop 
กิจกรรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหาร 
หมวดกิจกรรมยาม
ว่าง 

Workshop 
กิจกรรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหาร 
หมวดการ
ช่วยเหลือตนเอง 
และหมวดงานบา้น 

บรรยายการใช้
แบบประเมินใน
โปรแกรมฯ  และ
การบนัทึกผลการ
สอนของ
ผูป้กครอง 

 



  

 

131 

7. ผู้วิจัยสอนเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ ไม่ น่ิงร่วมกับ
ผูป้กครองดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และเยี่ยมบ้านเมื่อผู้ปกครองกลับไปสอนลูกท่ีบ้านเอง  
ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารฯประกอบกิจกรรมหลัก 1 หมวด คือ หมวดกิจกรรมยามว่าง 
จ านวน 4 กิจกรรม และกิจกรรมเสริม 2 หมวด ได้แก่ หมวดการช่วยเหลือตนเอง จ านวน  
2 กิจกรรม และหมวดงานบา้น จ านวน 2 กิจกรรม รวมทัง้สิน้ 8 กิจกรรม ทัง้นีล้  าดบัของกิจกรรมท่ี 
1 - 8 ขึน้อยู่กบัแต่ละครอบครวั ซึ่งมีกิจกรรม ดงันี ้

ตาราง 11 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัการเขา้รว่มโปรแกรม 

ชื่อกิจกรรมหลัก กิจวัตรประจ าวัน 
1. การเล่น Board Game 

กิจกรรมยามวา่ง 
2. กาเคล่ือนไหวตามกติกา 
3. การศิลปะจากกระดาษ 
4. การเล่านิทานและแสดงบทบาทสมมติ 
ชื่อกิจกรรมเสริม กิจวตัรประจ าวนั 
5. การเตรียมอปุกรณก์่อนไปโรงเรียน 

การช่วยเหลือตนเอง 
6. การนั่งอยู่กบัท่ีเมือ่รบัประทานอาหาร/ท าการบา้น 
7. การตากผา้ 

งานบา้น 
8. การจดักลุ่มผา้สะอาดและพบัชดุนอน 
9. ผูป้กครองออกแบบกจิกรรมของแต่ละครอบครวั 
10. ขึน้อยู่กบัแต่ละครอบครวั กิจกรรมยามวา่ง 
11. ขึน้อยู่กบัแต่ละครอบครวั หรืองานบา้น 
12. ขึน้อยู่กบัแต่ละครอบครวั หรือการช่วยเหลือตนเอง 

 
ส าหรับการสอนกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง  ในแต่ละกิจกรรมมีตวัอย่างตามตาราง 10 และ 11 ดงันี ้
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ตาราง 12 ตัวอย่างการสอนกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
(กิจกรรมครัง้ละประมาณ 1 ชั่วโมง) 

คร้ังที ่ บทบาทของผู้ปกครอง บทบาทของผู้วจิัย 

1 ฝึกสอนรว่มกนั 
ฝึกสอนรว่มกนั 
ประเมินความสามารถหลงัท ากิจกรรม  

2 ผูป้กครองสอน  ติดตามการสอนของผูป้กครองออนไลน ์ 
3 ผูป้กครองสอนดว้ยตนเอง  

4 ผูป้กครองสอนดว้ยตนเอง 
ติดตามการสอนของผูป้กครองออนไลน์
และประเมินความสามารถหลงัท ากิจกรรม 

 
8. เมื่อสอนครบ 8 กิจกรรม ผู้วิจัยนัดผู้ปกครองรายบุคคลเพื่อชี ้แนะใน          

การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารฯ ใหเ้หมาะสมกบับริบทครอบครวัของตนเอง รวม
ทั้งสิน้ 3 กิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยจะชีแ้นะกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารฯโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 3 กิจกรรม โดยติดตามการสอน
ของผูป้กครองออนไลนเ์มื่อผูป้กครองสอนลกูท่ีบา้น  

ตาราง 13 ตัวอย่างการสอนกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
(กิจกรรมครัง้ละประมาณ 30 นาที) 

คร้ังที ่ บทบาทของผู้ปกครอง บทบาทของผู้วจิัย 

1 ผูป้กครองสอนดว้ยตนเอง 
ติดตามการสอนของผูป้กครองออนไลน ์
และประเมินความสามารถหลงัท ากิจกรรม  

2 ผูป้กครองสอนดว้ยตนเอง  
3 ผูป้กครองสอนดว้ยตนเอง  

4 ผูป้กครองสอนดว้ยตนเอง 
ติดตามการสอนของผูป้กครองออนไลน์
และประเมินความสามารถหลงัท ากิจกรรม 
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9. ก่อนและหลังการสอนในแต่ละกิจกรรมมีการประเมินด้วยแบบประเมิน
ความสามารถหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ 4 (ภาคผนวก จ) 

10. เมื่อสอนครบ 3 กิจกรรม ผูว้ิจยัประเมินความกา้วหนา้ของเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีผูว้ิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 
1  “จ าไดไ้หม อะไรหายไป”  เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้าน ท่ีมีแนวทางการออกแบบมา
จาก Missing Scan Task  กิจกรรมประเมินท่ี 2  “ชอ้น หรือ สอ้ม” เพื่อประเมินดา้นการควบคุม
ความยับยั้งชั่งใจ ผ่านกิจกรรม ช้อน หรือ ซ้อม ท่ีมีแนวทางการออกแบบมาจาก Day- Night 
Stroop Task  และกิจกรรมประเมินท่ี 3  “ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ”  เพื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อ
การใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ  

11. ผู้ปกครองและครูประจ าชั้นประเมินหลังเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริม   
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) 

12. ครูประจ าชัน้ประเมินหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ดว้ยแบบ
ประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102) 
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ภาพประกอบ 7 วธีิการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการด าเนนิการ และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากงานวิจยัแก่ผูใ้หข้อ้มลูที่โรงเรียน 

 
ประเมินก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมฯ โดย 

1. ครูประจ าชัน้ประเมินเด็กดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102)  

2. ผูป้กครองประเมินดว้ย SNAP-IV 

3. ผูว้ิจยัประเมินดว้ยกิจกรรมประเมิน 3 กิจกรรม 

ผูว้ิจยัฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัที่มอีาการสมาธิสัน้และซนอยูไ่ม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองใหแ้ก่เด็ก 4 คน จ านวน 8 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 4 ครัง้ เป็นเวลา 8 สปัดาห ์

 

 

 

 

 

ครัง้ที่ 1 ผูว้ิจยัฝึก และ ประเมินหลงักิจกรรม 

ครัง้ที่ 2 ผูป้กครองฝึก และ ผูว้ิจยัติดตามการสอนออนไลน ์

ครัง้ที่ 3 ผูป้กครองฝึก 

ครัง้ที่ 4 ผูป้กครองฝึก และ ผูว้ิจยัประเมินหลงักิจกรรม - ติดตามการสอนออนไลน ์

 

 

ตวัอย่าง 

การฝึกกิจกรรม 

อบรมการเขา้ร่วมโปรแกรมฯแก่ผูป้กครอง 2 วนั 

ประเมินหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฯ โดย 

1. ครูประจ าชัน้ประเมินเด็กดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102)  

2. ครูประจ าชัน้และผูป้กครองประเมินดว้ย SNAP-IV 

3. ผูว้ิจยัประเมินดว้ยกิจกรรมประเมิน 3 กิจกรรม 

ผูว้ิจยัใหค้ าแนะน าแก่ผูป้กครองในการออกแบบกิจกรรมที่ 9 – 11 

ผูป้กครองฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัที่มีอาการสมาธิสัน้และซนอยูไ่ม่นิ่งที่ออกแบบเอง 

จ านวน 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 4 ครัง้ เป็นเวลา 3 สปัดาห ์

 

 

 

 

 

ครัง้ที่ 1 ผูป้กครองฝึก และ ผูว้ิจยัประเมินหลงักิจกรรม - ติดตามการสอนออนไลน ์

                      ครัง้ที่ 2 ผูป้กครองฝึก           ครัง้ที่ 3 ผูป้กครองฝึก 

ครัง้ที่ 4 ผูป้กครองฝึก และ ผูว้ิจยัประเมินหลงักิจกรรม - ติดตามการสอนออนไลน ์

 

 

ตวัอย่าง 

การฝึกกิจกรรม 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย จาก

แบบประเมินความสามารถก่อน-หลงัท ากิจกรรม กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
ท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง แบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหาร 
(MU.EF-102) และแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) 

2. 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง  ซึ่ง
มีสตูรค่าดชันีประสิทธิผล (The Effectiveness Index: E.I.) (เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภทัทิยธนี, 
2545 อา้งในมานิตย ์อาษานอก, 2561) ดงันี ้

  
                                                                 สตูร E.I. =   P2 - P1 

                                                  Total - P1 

E.I.      แทน ค่าดชันีประสิทธิผล 
P1            แทน ผลรวมคะแนนก่อนเรียนทกุคน 
P2            แทน ผลรวมคะแนนหลงัเรียนทกุคน 
Total   แทน ผลคณูของคะแนนนกัเรียนกบัคะแนนเต็ม 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยั เร่ือง การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง (2) สรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง และ (3) เพื่อทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง  สามารถแบ่งผลการวิจยัไดเ้ป็น 3 ระยะ ดงันี ้  

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 สังเคราะหง์านวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสรุปงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ (ภาคผนวก ง) 

ขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณเ์ชิงลึกผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารในบริบทของประเทศไทย  โดยใช้เครื่องมือ คือ  ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง          
สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสั้นและ
ซนอยู่ไม่น่ิง  (ภาคผนวก ง) 

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ   
สมาธิสั้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (ภาคผนวก จ) โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมิน     
ความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง  และแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก เร่ือง ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
จากการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ (ภาคผนวก ง) 

ระยะท่ี 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ เด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 
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ขั้นตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยใชเ้ครื่องมือ คือ 
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

ขั้นตอนท่ี 2 หาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยใชเ้ครื่องมือ คือ 
แบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102) ของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล (2557)  แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) 
(สถาบนัราชานกุูล, 2555) และโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง  

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารของเด็กที่มีสมาธิ
สั้นระดับปฐมวัย 

ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะหง์านวิจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

จากการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 8 เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทาง
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศแสดงใหเ้ห็นถึงคณุลกัษณะของขอ้มูล
งานวิจยัเบือ้งตน้ พบว่างานวิจยัทัง้หมดท่ีน ามาสงัเคราะหเ์ป็นการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พบงานวิจัยจ านวน 6 เล่ม คิด
เป็นรอ้ยละ 75.00 ล าดบัต่อมา เป็นวิทยานิพนธข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาโท พบงานวิจยัจ านวน 
2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00  และพบประเทศท่ีท าการวิจัยเกี่ยวขอ้งกบัแนวทางส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารในประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด พบงานวิจัยจ านวน 5 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 62.50 
รองลงมา คือ ประเทศไทย พบงานวิจัยจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 โดยสาขาท่ีผลิต
งานวิจยัส่วนใหญ่ผลิตจากสาขาจิตวิทยา พบงานวิจยัจ านวน 4 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 เท่ากับ
สาขาทางการศึกษา พบงานวิจัยจ านวน 4 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 และปีท่ีตีพิมพง์านวิจัยอยู่
ในช่วง ค.ศ.2014-2018 ส่วนใหญ่ท่ีน ามาสังเคราะหป์รากฎปีท่ีตีพิมพใ์นปี ค.ศ.2018 พบงานวิจยั
จ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50  รองลงมา คือ ปี ค.ศ.2016 พบงานวิจยัจ านวน 2 เล่ม คิดเป็น
รอ้ยละ 25.00 ล าดบัต่อมาตีพิมพใ์นปี ค.ศ.2014 พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 
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ค.ศ.2015 พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 และ ค.ศ.2017 พบงานวิจัยจ านวน 1 
เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 

ทั้งนีผ้ลการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเป็นข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนว
ทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง แสดงใน
ตารางที่ 14 – 28 ดงันี ้

ตาราง 14 อายขุองประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั  

อายุ  ความถ่ีของงานวิจัย 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

3-5 ปี  2 25.00 
4-8 ปี 1 12.50 
5-6 ปี 1 12.50 
5-12 ปี 1 12.50 
6-11 ปี 1 12.50 
7-15 ปี 1 12.50 
8-12 ปี 1 12.50 

รวม 8 100.00 

 

จากตาราง 14 อายขุองประชากร/กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่พบอายใุนช่วงอายรุะหว่าง 3-5 
ปี พบงานวิจัยจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 นอกจากนีพ้บอายุช่วงท่ีแตกต่างกัน คือ ช่วง
อายุระหว่าง 4-8 ปี  พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ช่วงอายรุะหว่าง 5-6 ปี  พบ
งานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ช่วงอายุระหว่าง 5-12 ปี พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม 
คิดเป็นรอ้ยละ 12.50  ช่วงอายุระหว่าง 6-11 ปี พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 
ช่วงอายรุะหว่าง 7-15 ปี พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 และ ช่วงอายรุะหว่าง 8-
12 ปี พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ซึ่งอายนุอ้ยท่ีสดุ คือ 3 ปี และอายมุากท่ีสุด 
15 ปี 
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ตาราง 15 จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นงานวิจยั  

จ านวนกลุม่เป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย ความถ่ีของงานวิจัย 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

1-10 คน 1 (6) 12.50 
11-20 คน 1 (16) 12.50 
21-30 คน 3 (21,26,28) 37.50 
31-40 คน 0 0 
41-50 คน 2 (42,50) 25.00 
>50 คน 1 (87) 12.50 

รวม 8 100.00 

 

จากตาราง 15 จ านวนประชากร/กลุ่ม่ป้าหมายท่ีใชใ้นงานวิจัย พบจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีหลากหลาย ซึ่งช่วงจ านวนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 21-30 คน (กลุ่มเป้าหมายจ านวน 21 26 และ 
28 คน)  (พบงานวิจยัจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมา คือ ช่วงจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 41-50 คน (กลุ่มเป้าหมายจ านวน 42 และ 50 คน) พบงานวิจยัจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ย
ละ  25.00  และช่วงจ านวนท่ีพบน้อย ท่ีสุดพบกลุ่ ม เป้าหมายจ านวนจ านวน 1-10 คน 
(กลุ่มเป้าหมายจ านวน 6 คน) พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 11-20 คน (กลุ่มเป้าหมายจ านวน 16 คน) พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 
และจ านวนกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 50 คน มีจ านวนมากท่ีสุด (กลุ่มเป้าหมายจ านวน 87 คน) คน
พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

140 

ตาราง 16 คณุลกัษณะของประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั 

 คุณลักษณะ ความถ่ีของงานวิจัย 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

เด็กสมาธิสัน้  3 37.50 
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษประเภทอื่น เช่น เด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญา  เด็กออทิสติก และ เด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางการเรียนรู)้  

2 25.00 

เด็กทั่วไป  3 37.50 
รวม 8 100.00 

 
จากตาราง 16 คุณสมบัติของประชากร/กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เฉพาะเด็กสมาธิสั้น  

พบงานวิจัยจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 เด็กทั่วไป พบงานวิจัยจ านวน 3 เล่ม คิดเป็น 
รอ้ยละ 37.50 และพบนอ้ยท่ีสดุ คือ เด็กสมาธิสัน้กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษประเภทอื่น 
เช่น เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา เด็กออทิสติก และ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
เป็นตน้ พบงานวิจยัจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00   

ตาราง 17 กิจกรรมที่ใชใ้นการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

กิจกรรม ความถ่ีของงานวิจัย 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

การเล่นบ าบดั  2 25.00 
กิจกรรมการเคล่ือนไหว  2 25.00 
กิจกรรมการเตน้สรา้งสรรค ์ 1 12.50 
กิจกรรมตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่  1 12.50 
กิจกรรมศิลปะ  1 12.50 
กิจกรรมโยคะ  1 12.50 

รวม 8 100.00 
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จากตาราง 17 กิจกรรมท่ีใชใ้นการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร พบกิจกรรมท่ีใชม้ากท่ีสุด 
คือ การเล่นบ าบัด พบงานวิจัยจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 และ กิจกรรมการเคล่ือนไหว 
เช่น กิจกรรมออกก าลัง พบงานวิจัยจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 กิจกรรมรองลงมาท่ี คือ 
กิจกรรมการเตน้สรา้งสรรค ์พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 กิจกรรมตามแนวคิด
ของมอนเตสซอรี่ เช่น การจดัการอปุกรณก์ารเรียน พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 
กิจกรรมศิลปะ พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 และกิจกรรมโยคะ พบงานวิจัย
จ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50  

ตาราง 18 จ านวนเด็กท่ีไดร้บัการฝึกแต่ละครัง้  

จ านวนเด็กที่ได้รับการฝึกแต่ละคร้ัง ความถ่ีของงานวิจัย (เร่ือง) ร้อยละ 
ฝึกกลุ่ม 6-10 คน 3 25.00 
ฝึกกลุ่ม 11-19 คน 2 25.00 
ฝึกกลุ่มใหญ่ 1 หอ้งเรียน (มากกวา่ 20 คน) 3 50.00 

รวม 8 100.00 

  

จากตาราง 18 จ านวนคนท่ีใช้ในการสอนแต่ละครั้ง พบการฝึกกลุ่มใหญ่ 1 ห้องเรียน 
มากกว่า 20 คน มากท่ีสดุ พบงานวิจยัจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50  และ ฝึกกลุ่ม 6-10 คน 
พบงานวิจัยจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50  รองลงมา คือ  ฝึกกลุ่ม 11-19 คน พบงานวิจัย
จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 

ตาราง 19 อปุกรณท่ี์ใชใ้นกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

อุปกรณ ์ ความถ่ีของงานวิจัย (เร่ือง) ร้อยละ 
อปุกรณก์ารเรียน  1 25.00 
อปุกรณก์ีฬา   3 25.00 
อปุกรณศิ์ลปะ  1 12.50 
อปุกรณห์ลากหลาย  3 12.50 

รวม 8 100.00 
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จากตาราง 19 ส่ือ-อปุกรณ ์ พบว่าใชอ้ปุกรณก์ีฬามากท่ีสดุ เช่น ดินสอ ยางลบ สมดุ เป็น
ตน้  เท่ากบั ใชอ้ปุกรณก์ีฬา พบงานวิจยัจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50  โดยเฉพาะเส่ือโยคะ 
และลกูบอล กรวย ฮลู่าฮปู ถงุถั่ว ตะกรา้ เป็นตน้ เท่ากบัอปุกรณห์ลากหลาย เช่น อปุกรณเ์กม ของ
เล่น อุปกรณด์นตรี ของใชภ้ายในชีวิตประจ าวัน พบงานวิจัยจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50  
รองลงมาเป็นการใช้อุปกรณ์การเรียน  พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ
อปุกรณศิ์ลปะ พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50  

ตาราง 20 บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในงานวิจยั 

บทบาทหน้าที ่ ความถ่ีของงานวิจัย  ร้อยละ 
การประเมิน (เร่ือง)  
ผูว้ิจยัและครูเป็นผูป้ระเมินทกัษะการคิดเชิงบริหาร
แก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย  

7 87.50 

เด็กกลุ่มเป้าหมายเป็นผูป้ระเมินตนเอง 3 37.50 
การสอน   
ผูว้ิจยัเป็นผูส้อนทกัษะการคิดเชิงบริหารแก่เด็ก
กลุ่มเป้าหมายเอง  

6 75.00 

ผูป้กครองมีส่วนรว่มในกิจกรรมการฝึกทกัษะ 
การคิดเชิงบริหาร 

1 12.50 

ผูว้ิจยัอบรมครูเพื่อใหไ้ปสอนเด็กกลุ่มเป้าหมาย  1 12.50 
รวม 8 100.00 

 
จากตาราง 20 บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง ดา้นการประเมินพบว่าผูว้ิจยัและครูเป็นผู้

ประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมากท่ีสดุ พบงานวิจยัจ านวน 7 เล่ม 
คิดเป็นรอ้ยละ 87.50 และรองลงมา คือ เด็กกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินตนเอง พบงานวิจัย
จ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50  ดา้นการสอนทักษะการคิดเชิงบริหาร พบว่าผูว้ิจัยเป็นผูฝึ้ก
ทกัษะการคิดเชิงบริหารแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมากท่ีสดุ พบงานวิจยัจ านวน 6 เล่ม คิดเป็น
รอ้ยละ 75.00 ล าดบัต่อมา คือ ผูป้กครองมีส่วนรว่มในกิจกรรมการฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหาร พบ
งานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ  12.50 เท่ากับ ผู้วิจัยอบรมครูเพื่อให้ไปสอนเด็ก
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กลุ่มเป้าหมายส่งผลใหค้รูการศึกษาพิเศษและครูทั่วไปเป็นผูฝึ้กทกัษะการคิดเชิงบริหารแก่เด็ก พบ
งานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50   

ตาราง 21 สถานท่ีในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

สถานที ่ ความถ่ีของงานวิจัย (เร่ือง) ร้อยละ 
หอ้งเรียนในโรงเรียน  6 75.00 
หอ้งในคลินิก  1 12.50 
หอ้งเรียนในโรงเรียน  รว่มกบัท่ีบา้น  1 12.50 

รวม 8 100.00 

 
จากตาราง 21 สถานท่ีในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร พบว่าหอ้งเรียนในโรงเรียนเป็น

สถานท่ีในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารมากท่ีสดุ พบงานวิจยัจ านวน 6 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 75.00 
รองลงมา คือ ห้องในคลินิก พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 และน้อยท่ีสุด คือ 
หอ้งเรียนในโรงเรียนรว่มกบัท่ีบา้น พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 

ตาราง 22 ระยะเวลาในใชใ้นการฝึก 

ระยะเวลาในใช้ในการฝึก ความถ่ีของงานวิจัย (เร่ือง) ร้อยละ 
3 สปัดาห ์ 1 12.50 
4 สปัดาห ์ 1 12.50 
6 สปัดาห ์ 1 12.50 
8 สปัดาห ์ 4 50.00 
12 สปัดาห ์ 1 12.50 

รวม 8 100.00 

 
จากตาราง 22 ระยะเวลาในใชใ้นเก็บขอ้มลูวิจยั พบว่าใชร้ะยะเวลาจ านวน 8 สปัดาหใ์น

การเก็บขอ้มลูวิจยั พบงานวิจยัจ านวน 4 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 และรองลงมา คือ ใชร้ะยะเวลา
จ านวน 12 สปัดาห ์พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ใชร้ะยะเวลาจ านวน 6 สปัดาห ์
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พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ใช้ระยะเวลาจ านวน 4 สัปดาห์ พบงานวิจัย
จ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 และใชร้ะยะเวลาจ านวน 3 สปัดาห ์พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม 
คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 

ตาราง 23 ความถี่ในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

ความถ่ี ความถ่ีของงานวิจัย (เร่ือง) ร้อยละ 
1 วนัต่อสปัดาห ์ 1 12.50 
2 วนัต่อสปัดาห ์ 2 25.00 
3 วนัต่อสปัดาห ์ 1 12.50 
4 วนัต่อสปัดาห ์ 2 25.00 
5 วนัต่อสปัดาห ์ 2 25.00 

Total  8 100.00 

 
จากตาราง 23 ความถี่ในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร พบว่ามีจ  านวนเท่ากันมากท่ีสดุ 

คือ สอน 2 4 และ 5 วนัต่อสปัดาห ์พบงานวิจยัจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 สอน 1 และ 3 
วนัต่อสปัดาห ์พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50   

ตาราง 24 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารต่อครัง้ 

ระยะเวลาที่ใช ้ ความถ่ีของงานวิจัย (เร่ือง) ร้อยละ 
15-20 นาที  2 25.00 
30 นาที 1 12.50 
45-50 นาที 2 25.00 
60 นาที 2 25.00 
2 ชั่วโมง  1 12.50 

Total  8 100.00 
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จากตาราง 24 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารต่อครัง้ พบว่าใชร้ะยะเวลา 
15-20 นาทีต่อครัง้ พบงานวิจัยจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ใชร้ะยะเวลา 45-50 นาทีต่อ
ครัง้ พบงานวิจยัจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 และใชร้ะยะเวลา 60 นาทีต่อครัง้ พบงานวิจยั
จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 รองลงมา คือ ใช้ระยะเวลา 30 นาทีต่อครั้ง พบงานวิจัย
จ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50  และใชร้ะยะเวลา 2 ชั่วโมงต่อครัง้ พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม 
คิดเป็นรอ้ยละ 12.50   

ตาราง 25 จ านวนขัน้ตอนของกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

จ านวนขั้นตอน ความถ่ีของงานวิจัย (เร่ือง) ร้อยละ 
3 ขัน้ตอน  2 25.00 
4 ขัน้ตอน 3 37.50 
5 ขัน้ตอน  3 37.50 

Total  8 100.00 

 
จากตาราง 25 พบขั้นตอนของกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารมากท่ีสุด 4-5 ขั้นตอน 

พบงานวิจัยจ านวน 6 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 75.00  รองลงมา คือ 3 ขั้นตอน พบงานวิจัยจ านวน  
2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00  ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมส่วนใหญ่ไดว้่า ขัน้แรกเริ่มตน้จากการพูดคุย
และฝึกสมาธิ ขั้นต่อมาผูส้อนแนะน าอุปกรณ์และสาธิตกิจกรรม ขั้นต่อมาเด็กไดป้ฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารดว้ยตนเอง และขัน้สดุทา้ยเด็กพูดสรุปกิจกรรม หรืออภิปรายกลุ่มส่ิงท่ีได้
ท า นอกจากนีก้ิจกรรมที่เกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวจะมีการผ่อนคลายหลงัจากท ากิจกรรม 
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ตาราง 26 ผลการวิจยัหลงัจากไดร้บัการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

ผลการวิจัย ความถ่ีของงานวิจัย (เร่ือง) ร้อยละ 
เด็กท่ีไดร้บัการฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารมีการ
พฒันาท่ีดีขึน้  

8 100.00 

การฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารสามารถพฒันา
ทกัษะการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความ
ยบัยัง้ชั่งใจไดใ้นเชิงบวก 

6 75.00 

เด็กสมาธิสัน้แบบ Combined Type จะมีการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารชา้กว่าเด็กสมาธิสัน้
แบบ Hyperactive-Impulsive Type  

1 25.00 

 
จากตาราง 26 ผลการวิจัย พบว่าการวิจัยทัง้หมดท าใหเ้ด็กท่ีไดร้บัการฝึกทักษะการคิด

เชิงบริหารมีการพัฒนาท่ีดีขึน้ พบงานวิจัยจ านวน 8 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00  รองลงมา  
คือ การฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารสามารถพัฒนาทักษะการจ าเพื่อใชง้านและการควบคุมความ
ยบัยัง้ชั่งใจไดใ้นเชิงบวก พบงานวิจยัจ านวน 6 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  ล าดบัสดุทา้ย คือ เด็ก
สมาธิสัน้แบบ Combined Type จะมีการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารชา้กว่าเด็กสมาธิสัน้แบบ 
Hyperactive-Impulsive Type พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 

ตาราง 27 ปัญหาในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

ปัญหาในการส่งเสริมการคิดเชิงบรหิาร ความถ่ีของงานวิจัย 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

ผูส้อนขาดความรู ้เช่น วิธีการประเมิน และ
กระบวนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร  

3 25.00 

ระยะเวลาในการท าวิจยัไม่เพียงพอต่อการพฒันา
ของเด็ก  

3 37.50 

ขาดขอ้มลูเฉพาะบุคคลของเด็ก  1 12.50 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

ปัญหาในการส่งเสริมการคิดเชิงบรหิาร ความถ่ีของงานวิจัย 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

ผูส้อนไม่เห็นความส าคญัของการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหาร  

2 25.00 

ครูบางคนอคติต่อกิจกรรม (โยคะ)  1 12.50 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัมีหลายประเภทความพกิาร
ท าใหม้ีการแปลผลเปรียบเทียบไม่เท่ียงตรง  และส่วน
หน่ึงกลุ่มเป้าหมายมีขอ้จ ากดัในการส่ือสาร  

2 25.00 

กิจกรรมยงัไม่เหมาะสมกบัเด็ก  เช่น กจิกรรมการเตน้
มีสดัส่วนนอ้ยเมื่อเทียบกบัเวลาทัง้หมด กิจกรรมเกม
ท่ีสอนท าไดใ้นชีวิตประจ าวนัยาก  

2 25.00 

 
จากตาราง 27 ปัญหาของในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร มีความหลากหลาย  

โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผู้สอนขาดความรู ้ เช่น วิธีการประเมิน และกระบวนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร พบงานวิจัยจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 และ ระยะเวลาในการ
ท าวิจัยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาของเด็ก พบงานวิจัยจ านวน 3 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 37.50 
รองลงมา คือ ผู้สอนไม่เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร พบงานวิจัยจ านวน  
2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีหลายประเภทความพิการท าใหม้ีการแปล
ผลเปรียบเทียบไม่เท่ียงตรง ซึ่งส่วนหน่ึงกลุ่มเป้าหมายมีขอ้จ ากดัในการส่ือสาร พบงานวิจยัจ านวน 
2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 และ กิจกรรมยังไม่เหมาะสมกับเด็ก เช่น กิจกรรมการเตน้มีสัดส่วน
นอ้ยเมื่อเทียบกับเวลาทัง้หมด กิจกรรมเกมท่ีสอนท าไดใ้นชีวิตประจ าวันยาก พบงานวิจัยจ านวน  
2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 25.00 และปัญหาท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ ขาดข้อมูลเฉพาะบุคคลของเด็ก  
พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ  12.50 และ ครูบางคนอคติต่อกิจกรรม (โยคะ)  
พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50   
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ตาราง 28 ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะ  

ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ ความถ่ี ร้อยละ 
ผูส้อนตอ้งมีความสม ่าเสมอในการฝึกทกัษะการคิด
เชิงบริหาร เช่น กจิกรรมในชีวิตประจ าวนั  

2 25.00 

ผูส้อนควรมีทศันคติท่ีดีต่อการฝึกทกัษะการคิดเชิง
บริหาร 

2 12.50 

การควบคมุปัจจยัภายนอกในการฝึก เช่น การใชย้า 
การขาดเรียน และการสอนดว้ยวิธีการอื่น ๆ ใน
หอ้งเรียน เป็นตน้   

3 12.50 

การสนบัสนนุการฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ระหว่างเด็กกบัผูป้กครองในหลากหลายพืน้ท่ี เช่น 
ในเมือง หรือ ชนบท 

1 25.00 

การส่งเสริมความรูด้า้นจิตวิทยาใหแ้ก่ผูป้กครอง 1 25.00 

 
จากตาราง 28 พบว่าขอ้จ ากัด/ขอ้เสนอแนะมีความหลากหลาย ขอ้จ ากัด/ขอ้เสนอแนะ

ท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูส้อนตอ้งมีความสม ่าเสมอในการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร เช่น กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน พบงานวิจัยจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 และผู้สอนควรมีทัศนคติท่ีดีต่อ    
การฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร พบงานวิจัยจ านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา  
คือ    การควบคุมปัจจัยภายนอกในการฝึก พบงานวิจัยจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 12.50  
เช่น การใชย้า การขาดเรียน และการสอนดว้ยวิธีการอื่น ๆ ในหอ้งเรียน เป็นตน้  การสนบัสนนุการ
ฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารระหว่างเด็กกบัผูป้กครองในหลากหลายพืน้ท่ี เช่น ในเมือง หรือ ชนบท              
พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 และส่งเสริมความรูด้า้นจิตวิทยาใหแ้ก่ผูป้กครอง 
พบงานวิจยัจ านวน 1 เล่ม คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 

เมื่อพิจารณาเป็นแยกรายเล่ม พบประเด็นส าคญั ดงัตารางสรุปงานวิจยั ดงันี ้
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ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารในบริบทของประเทศไทย 

ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร จาก       
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านท่ีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
สามารถแบ่งได ้5 ประเด็นใหญ่ ไดแ้ก ่

ประเด็นท่ี 1 ปัญหาในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นท่ี 3 วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ

สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 
ประเด็นท่ี 4 ผูบ้ทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก 
ประเด็นท่ี 5 วิธีการท่ีผูป้กครองช่วยส่งเสริมการคิดเชิงบริหารแก่เด็กปฐมวัยท่ี

มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประเด็นที่ 1 ปัญหาในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาในกา รส่ง เสริมการคิดเชิ งบริหาร จาก

ประสบการณข์องผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ิจยัสามารถสรุปได ้3 ประเด็น  ดงันี ้
 1.  บุคลากรขาดความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

หมายถึง ผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารโรงเรียน ขาดความรูเ้กี่ยวกบัการคิดเชิงบริหาร การท างานของ
สมองท่ีสัมพันธก์บัการคิดเชิงบริหาร องคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหาร และการเลีย้งดู-อบรมสั่ง
สอนท่ีส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “ผู้ปกครองไม่ เข้า ใจท า ไมถึ งต้อ ง เ ล่นแบบนั้น ในห้อ ง ฝึก  การ เ ล่นกับ เพื่ อน 
การเล่นในสถานการณจ์ริง จะช่วยพฒันาไดย้งัไง” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 

 “พ่อแม่ในปัจจุบันก็ยังมีความรูใ้นเรื่องของ EF ค่อนข้างน้อย แต่ก็ถือว่ามากขึน้เมื่อ 
เ ทียบกับในอดีต ด้วยความรู้ EF เริ่มต้นเมื่ อ ไม่กี่ ปี ท่ี ผ่านมาจากแวดวงวิชาการและ 
แผนขยายไปสู่ผูป้กครอง” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 

 “ผู้ปกครองมีการส่ือสารท่ีท าลาย EF อย่างเช่น การส่ือสารท่ีมีลักษณะ  ดุต าหนิ 
พ่อแม่สั่งลกู” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 3 

 “ครูก็ตอ้งเขา้ใจในการพฒันา EF ก่อน จ าจะแนะน าผูป้กครองได”้ กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
คนท่ี 2 
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 “ในการสั่งสอน การบังคับให้เด็กท า Style ครูไทยท าลาย EF” กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 3   

 “ถา้ผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญัครูก็ท าอะไรไม่ได”้ กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 2 
 “ตอ้งเปล่ียน Mindset ผูป้กครองและครู เพราะ ผูป้กครองและครูไทยมักจะส่ือสารทาง

ลบ” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 3 
สรุปไดว้่าบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารขาดความรูเ้กี่ยวกบัการคิด

เชิงบริหาร ท าใหเ้ด็กไม่ไดร้บัการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
2.  นักสหวิชาชีพมีความรูแ้ต่น ามาใช้ไม่ได้ ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ     

นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา หรือนักสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้ง ส่วนหน่ึงท่ีมีความรูด้า้นการคิดเชิง
บริหาร แต่มีความรูไ้ม่ลึกซึง้และยังไม่สามารถน าความรูม้าตกผลึกประยุกตใ์ชใ้นการสอน และให้
ค าปรกึษาแก่ครูและผูป้กครองได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “ผู้สอนมองข้ามประเด็น EF ไป  เมื่อประเมินปัญหาทางกิจกรรมบ าบัดแล้วก็จะ 
Discharge ไม่ต้องมารับบริการแล้ว ในท่ีสุดเด็กก็อาจจะกลับไปใช้ยา” กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 1 

 “ผู้สอนท่ีมีความรู้ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กร ท่ีส่งเสริมความรู้เรื่องของ EF”  
กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 

 “ผูส้อนไม่สามารถแนะน าผูป้กครองในทางท่ีถูกตอ้ง ว่าตอ้งฝึกอย่างไร หรือช่วยเหลือ
อย่างไร ก็มีผลต่อตวัเด็ก” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 2 

 “ขาดความรูโ้ดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการทางสมอง แม้จะมีความรู ้แต่ก็ประยุกต์
ไม่ได”้ กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 2 

สรุปได้ว่านักสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้ง กับการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารมีความรูไ้ม่ลึกซึง้
เกี่ยวกบัการคิดเชิงบริหาร ท าใหไ้ม่สามารถถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ใหแ้ก่บุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งได ้

3.  เด็กไม่ได้รับฝึกพัฒนาการคิดเชิงบริหารอย่างสม ่าเสมอ ท าให้เด็ก
ไม่ไดพ้ฒันาการคิดเชิงบริหาร ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “ผูป้กครองไม่พาเด็กมารบับริการอย่างต่อเน่ือง” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 
 “การฝึกกับนักสหวิชาชีพท่ีไม่ต่อเน่ืองท าใหไ้ม่เกิดการพัฒนาเท่าท่ีควร จึงใหโ้ปรแกรม

แก่ผูป้กครองไปท าท่ีบา้นต่อ” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 
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 “ถา้ฝึกทุกวันไดย้ิ่งดี  ฝึกบา้งหยดุบา้ง  หรือฝึกท่ีโรงเรียนแต่ท่ีบา้นไม่ฝึกเด็กก็จะไม่ค่อย
พฒันา” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 2 

สรุปได้ว่าเด็กขาดความต่อเน่ืองในการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร ท าให้การคิดเชิง
บริหารไม่ไดร้บัการพฒันา 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการศึกษาพบว่า  แนวทางการส่ง เสริมการคิด เชิ งบริหารใด ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  จากประสบการณข์องผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ 3 ประเด็น  
ดงันี ้

1. ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารของผู้ฝึก โดยผู้ฝึกต้องมีความรู้
เกี่ยวกับองคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหาร สามารถวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหาร
และปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหารจากพฤติกรรมของเด็ก และเขา้ใจกระบวนการท างานของสมองท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการคิดเชิงบริหาร รวมถึงสามารถใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการฝึกการคิดเชิงบริหารได ้ดงั
จะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “ให้เด็กเล่นเกมเพื่อส่งเสริม EF ซึ่งผู้สอนวิเคราะห์ EF ว่าพัฒนาด้านใด” กล่าวโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 

“วิเคราะหว์่าเด็กมีปัญหา EF ดา้นใดก่อน ดว้ยการประเมินต่าง ๆ ทัง้แบบมาตรฐานหรือ
ประเมินจากกิจกรรม เมื่อไหรปั่ญหาแลว้ก็น ามาวางแผน” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 2 

 “ควรออกแบบกิจกรรมตาม Brain  Model ท่ีเป็น Process” กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 3 

“ออกแบบกิจกรรมตอ้งเขา้ใจ Brain Function” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 3 
 “ผู้ฝึกต้องให้ค าชีแ้นะค่อย ๆ หัดและให้แนวทางว่าท าอย่างไร” กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 2 
สรุปได้ว่าผู้ฝึกต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหาร เช่น ความหมาย 

องคป์ระกอบ ความสมัพนัธก์ารสมอง และการประยกุตใ์ชค้วามรูก้บักิจกรรมการฝึกทกัษะการคิด
เชิงบริหาร 

2. การเลือกกิจกรรมท่ีเด็กสนใจ ซึ่งกิจกรรมที่เด็กอยากท าหรือกิจกรรมท่ี
เด็กชอบ จึงจะท าใหเ้ด็กมีแรงจงูใจในการท ากิจกรรม ดงันัน้ผูส้อนควรค านึงถึงกิจกรรมท่ีท าใหเ้ด็ก
มีแรงบนัดาลใจท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้
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“ใหเ้ด็กฝึกผ่านกิจกรรมท่ีเด็กสนใจเพราะจะจงูใจใหเ้ด็กอยากท ากิจกรรมนัน้ มากกว่าส่ิง
ท่ีเราบอกใหเ้ด็กท าแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งท่ีเด็กตอ้งการ” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 

 “จุดเริ่มต้นของการพัฒนา EF ของเด็กต้องเริ่มมาจากความอยากของเด็กเอง ดังนั้น
กิจกรรมตอ้งเร่ิมตน้จากตวัเด็ก โดยไม่มีใครบงัคบั ตดัสินใจเอง คิดเอง” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 
2 

“EF เกิดจากความอยากหรือ Instinct” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 3 
“โดยทุกกิจกรรมต้องอยู่บนพืน้ฐานความชอบของเด็ก  นอกจากมีความสุขท่ีท า ก็ท า

ใหอ้ยากจะ ท าในส่ิงนัน้” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 3 
“ไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าตามอารมณผ์ูป้กครองเป็นกิจกรรมท่ีจะ คิดท าเองเราไม่ตอ้ง ก ากับ” 

กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 3 
สรุปไดว้่าในการเลือกกิจกรรมท่ีใชฝึ้กการคิดเชิงบริหารควรเลือกกิจกรรมท่ีเด็กสนใจ ซึ่ง

จะท าใหเ้ด็กอยากท ากิจกรรมนัน้ 
3. การเลือกกิจกรรมที่เด็กไดล้งมือท า ซึ่งเด็กจะพัฒนาการคิดเชิงบริหาร

ได้โดยผ่านการลงมือท ากิจกรรมนั้นด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณจ์ริง เช่น ใน
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งกิจวัตรประจ าวัน การเล่น การเรียนรู ้ท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณจ์ริง ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“เด็กตอ้งมีโอกาสอยู่ในสถานการณท่ี์ไดแ้กไ้ขปัญหาเอง” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 
“ใหเ้ด็กเล่นเกม เช่น บอรด์เกมต่าง ๆ ตามวยั” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 1 
“ให้เด็กท ากิจกรรมท่ีบูรณาการหลาย ๆ องค์ประกอบของ EF” กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 3 
“ใชส้ถานการณจ์ริง หากิจกรรมที่เหมาะสม ใชก้ิจกรรมที่ทา้ทาย โดยผูส้อน Mornitoring 

Coaching เพื่อท าใหเ้ด็กไดพ้ฒันาตามเป้าหมายปัญหาของ EF” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญคนท่ี 2 
สรุปได้ว่าในการเลือกกิจกรรมท่ีใช้ฝึกการคิดเชิงบริหารควรเลือกกิจกรรมท่ีได้ลงมือ

ปฏิบติัดว้ยตวัเองในสถานการณจ์ริง   
ประเด็นที่ 3 วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มี

อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง 
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ

สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง  จากประสบการณข์องผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ิจัยสามารถสรุปได ้3 ประเด็น  
ดงันี ้
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1. การเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย โดยกิจกรรมท่ีใชส้ าหรับการฝึก
ทักษะการคิดเชิงบริหาร ควรเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวยั เช่น การเล่นบอรด์เกม กิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมงานบ้าน และการฝึกสมาธิ ซึ่งแต่ละกิจกรรมต้องผ่านการ
วิเคราะหแ์ลว้ว่าเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจะไดร้บัการพัฒนาองคป์ระกอบ
ดา้นใดของทกัษะการคิดเชิงบริหาร ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “กิ จกรรมสามารถบูรณาการ ได้โดย เฉพาะในเ ด็กอนุบาล 6  กิ จกรรมหลัก  
ก็มีกิจกรรมเคลือ่นไหวและ จงัหวะพวกดนตรี กิจกรรมสรา้งสรรค์ศิลปะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
เช่น กิจกรรมวงกลมที่ใหเ้ด็กอนุบาลนั่งเป็นวงกลมแลว้ท ากิจกรรมตอนเชา้  กิจกรรมเสรี โดยให้
เด็กเล่นตามมุมต่าง ๆ เช่น มุมแสดงบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ แล้วให้เด็กสามารถ 
เลือกเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กตอ้งการ กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่สนาม และกิจกรรมเกม 
การศึกษา หรือพวก Tabletop” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

 “กิจกรรม บอร์ดเกมกบัผูส้อนหรือเพือ่นในกลุ่ม ตามลกัษณะของบอร์ดเกม” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

“บอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่มีงานวิจัยเยอะสามารถพฒันา EF ได”้ กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
คนที ่1 

“กิจกรรม Play Group การเล่นเป็นกลุ่มจะได้หัดเอา EF ในองค์ประกอบต่าง ๆ 
มาใชใ้นกลุ่ม” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

“กิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะสังคม ก็ช่วยพัฒนา EF เช่น เด็กได้รู้จักรอคอย” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“กิจกรรม Cooking เพราะได ้EF รอบดา้น” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 
“Cooking คือ  กิจกรรมที่ใช้พัฒนา EF ดีที่สุด เนื่องจากได้พัฒนาทั้ง Sensory 

Integration ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ถ้าอะไรที่พัฒนาทักษะสัมผัสทั้ง 5 Brain ก็จะพัฒนา 
และเมือ่ไดก้ินอาหาร คือ รางวลั” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“งานบ้านเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริม EF ซึ่งเด็กจะต้องวางแผนจัดการตนเอง 
ในการท างานบ้านตามที่ ได้รับมอบหมาย เช่น การล้างจาน ต้องเก็บจานแบบไหน 
ตอ้งเอาเศษอาหารไวไ้หน และจดจ าขัน้ตอนในการลา้งจาน สรา้งกิจกรรมงานบา้นจะใชท้กัษะ EF 
แทบทัง้หมด” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

“กิจกรรม Mindfulness เป็นกิจกรรมพัฒนาสติ โยคะ เพื่อให้เด็กมีสติรู้ตัวอยู่  
ตลอดเวลาว่าท าอะไร” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
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สรุปไดว้่าวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง มีการใชก้ิจกรรมท่ีหลากหลายตามวัย เช่น การเล่นบอรด์เกม กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั กิจกรรมงานบา้น และการฝึกสมาธิ 

2. การออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิง ควรออกแบบใหเ้ด็กไดร้บัการฝึกอย่างต่อเน่ือง เลือกกิจกรรมที่เด็กสนใจ และเด็ก
ไดล้งมือปฏิบัติดว้ยตนเอง ไดร้บัการเสริมแรงทางบวกขณะท ากิจกรรม ดังจะเห็นไดจ้ากค ากล่าว
ของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “ออกแบบใหเ้ป็นวิถีชีวิตของเด็กเกิดความต่อเนื่อง Chaining กิจกรรมจะตอ้ง ต่อเนือ่ง 
อดีต ปัจจุบนั อนาคต ใหคิ้ดถึงมิติของเวลา เมื่อท ากิจกรรมผลส าเร็จก็จะไดร้างวัล” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

 “Train เด็กใหป้รบัเปลี่ยนพฤติกรรม มี 3 ขัน้ หนึ่งใหค้วามรู ้สองใหเ้กิดแรงจูงใจใหเ้ด็ก
ท าเองเพราะว่าถา้มีความอยากท าก็จะทศันคติทีดี่ สามารถลงมือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอดว้ยตวัเอง 
จนเกิดวินยั” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“การทีเ่ด็กท าอะไรเองตัง้แต่เล็ก ๆ ในวยัอนบุาลจะเป็นการพฒันา EF เช่น การท าอาหาร 
เมื่อความอยากเกิดอุปสรรค ก็จะเกิดความคิดหาวิธีการแกป้ัญหา เพือ่ใหค้วามอยากนัน้สมหวงั  
ความอยาก ตามเป้าหมาย Goal-Directed มีการรอคอย เมื่อเกิดการกระท าสมองจะ 
ถูกควบคุมโดย Motor Co rtex Sensory Integration ก็จะท างาน เมื่อ เด็กท าส าเ ร็จสมอง 
ก็จะเก็บข้อมูลเป็นประสบการณ์ลงใน Parietal lobe  เช่น เด็กหิวแต่แม่ไปท าอาหารให้เด็ก 
เด็กก็จะไม่ไดเ้กิดกระบวนการพฒันา แลว้เด็กมีหนา้ที ่อย่างเดียวคือกิน ซึ่งควท าใหเ้ด็กพึ่งตนเอง” 
กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

“การสื่อสารเชิงบวกคือเปลี่ยนจากค าสั่งเป็นค าถาม การใชก้ารสั่ง การหา้ม การต าหนิ 
เป็นการท าลาย EF "U message" แต่การสื่อสารที่เป็นค าถามเป็นการสื่อสารที่ท าให้เ ด็ก 
ได้คิดและ  ตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น ถ้า ลูกอยากกินไอติม ลูกมี เงินเ ท่าไหร่  ลูกจะไป 
ซื ้ อ ที่ ไ หน  ลู ก จ ะหา เ งิ น ยั ง ไ ง  ผู้ป กค ร อ งสนับสนุ น  1 0  บ าท  ใ ห้ เ ด็ ก สะ สมอี ก  1 0 
บาทโดยต้องพึ่งตนเองแล้วเด็กคิดว่าจะท า อย่างไรให้ได้ เงินมา แล้วน าเงินไปซื ้อไอติม 
เมื่อเด็กท างานเสร็จไดเ้งินไปซือ้ไอติมก็จะเกิดความสุข จากความส าเร็จของ เป้าหมาย Goal-
Directed ในอนาคตว่าเด็กอยากไดอ้ะไรอีก สมองจะเรียนรู้ ว่าเด็กจะไม่ไดท้ันที มีการรอคอย 
และมีการเก็บเงิน มีการท างานแลกเปลีย่น อดทน จนเกิด ความรบัผิดชอบ” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญ
คนที ่3 



  

 

163 

 “กิจกรรมที่คนอื่น Design ให้เ ด็กไม่ ใช่ เ ป็นกิจกรรม ที่พัฒนา EF ของเ ด็ก 
หมายความว่าที่ใช ้Content นะแต่ถา้เราดีไซน์ใหเ้ด็ก ตอ้งออกแบบเป็นกระบวนการ” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“วินยัที่มาจากความสม ่าเสมอของพฤติกรรม ถา้เด็กท าไดแ้สดงว่าเร่ิมสรา้งเสน้ใยสมอง 
เมื่อสมอง ท าซ ้า 21 วนัจะเกิดใยถาวร และเกิดการติดนิสยั หรือ การมีวินยัในตนเอง” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

“ควรท ากิจกรรมคู่ขนานระหว่างบา้นและโรงเรียน” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
 “ตอ้งใหเ้ป็นกระบวนการ จะสามารถน ามาใชไ้ดดี้กว่าเทคนิค” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคน

ที ่3 
สรุปไดว้่ากระบวนการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี

อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงควรใหเ้ด็กไดร้บัการฝึกอย่างสม ่าเสมอ เลือกกิจกรรมท่ีเด็กสนใจ 
และไดล้งมือท าดว้ยตนเอง รว่มกบัการเสริมแรงทางบวก 

3. ผู้ปกครองมีบทบาทในการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีบ้าน  ซึ่ง
ผูป้กครองเป็นผูฝึ้กทกัษะการคิดเชิงบริหารแก่ลกูผ่านกิจกรรมท่ีบา้น ไดแ้ก่ งานบา้น การเล่านิทาน 
และการเล่นบอรด์เกม ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “ผู ้ปกครองมอบหมายงานบ้านให้เด็กท า จะท าให้เด็กได้ใช้ Planning Organizing 
จดัการงานบา้นใหเ้สร็จ” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

“น ากิจกรรมต่าง ๆ บูรณาการและใหผู้ป้กครองประยุกต์น าไปใชที้่บา้นได ้เช่น การเล่า 
นทิาน การเล่นบอร์ดเกม” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

“แนะน าผู้ปกครองให้ช่วยเหลือในการพัฒนาโดยการมอบหมายงานบ้านให้แก่เด็ก 
วิเคราะห์ว่างานบา้นอะไรทีจ่ะสามารถส่งเสริม EF เด็กได”้ กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

สรุปไดว้่าผูป้กครองควรฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารใหแ้ก่เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงท่ีบา้น โดยใชก้ิจกรรมงานบา้น การเล่านิทาน และการเล่นบอรด์เกม 

ประเด็นที่ 4 ผู้บทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ    

เด็กมากท่ีสดุ  จากประสบการณข์องผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ิจยัสามารถสรุปได ้3 ประเด็น  ดงันี ้
1. ผูป้กครองมีบทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กมาก

ท่ีสุด คือ พ่อ แม่ ผูป้กครอง หรือ ผูดู้แลหลักท่ีอยู่อาศัยและเลีย้งดูเด็กท่ีบา้น ดังจะเห็นไดจ้ากค า
กล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้
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 “พ่อแม่ เนื่องจากเป็นผูที้่เลีย้งดูลูกตัง้แต่เล็ก โดยผู้ปกครองควรมอบหมายงานบา้น 
ให้ลูกตามวัย แต่ก็จะสามารถพัฒนา EF เองได้ตามธรรมชาติ เมื่อการเลี ้ยงดูในอดีต 
ซึ่ งตรงข้ามกับการ เ ลี ้ย ง ลูก  ในยุคปั จจุบัน  ที่จ ะ เ ป็น ผู้เ สิ ร์ฟ  ให้ลูก เ รี ยนอย่ า ง เ ดี ยว 
เด็กมีพีเ่ลีย้งใหก้บัเด็ก” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

“พอ่แม่ เนือ่งจากว่าเด็กอยู่กบัพอ่แม่ตลอด” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
“พอ่แม่ ผูป้กครอง หรือ Care Giver มีความส าคญัมาก เวลาไม่ไดม้าฝึกนาน ๆ เลยตอ้ง

ให ้Home Program ไปฝึกต่อทีบ่า้น” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 
สรุปไดว้่าผูท่ี้มีบทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กมากท่ีสุด คือ พ่อ แม่ 

ผูป้กครอง หรือ ผูด้แูลท่ีอยู่อาศยัและเลีย้งดเูด็กท่ีบา้น 
2. ครูเป็นท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก คือ ครู

สอนเด็กท่ีโรงเรียน ครูปฐมวัยท่ีรับผิดชอบสอนเป็นอนุบาล  ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“ครู โดยเฉพาะครูปฐมวยั เพราะครูสอนเด็ก 3-6 ปี ซึ่งช่วงทองในการพฒันา EF” กล่าว
โดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

“ค รูก็ มี บทบาท  แ ต่น้อ ยกว่ า ผู้ปกครอง เ นื่ อ ง จากค รู ดู แล เ ด็กหลายคนและ 
ครูตอ้งใชก้ารสอนแบบ Active Base กระตุน้การสอนโดยใชค้ าถาม” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

สรุปไดว้่าผูท่ี้มีบทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กรองจากผูป้กครอง คือ 
ครูสอนเด็กท่ีโรงเรียน โดยเฉพาะครูปฐมวยัท่ีรบัผิดชอบสอนเป็นอนบุาล 

3. ผู้ปกครองและครูท างานร่วมกันในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ซึ่ง
ผู้ปกครองและครูควรมีแนวทางและร่วมกันฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารผ่านกิจกรรมในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะท าใหเ้กิดความสม ่าเสมอในการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 
ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“ครูและผูป้กครองควรพฒันาไปในทางเดียวกัน โดยครูจัดกิจกรรมส่งเสริมที่ โรงเรียน
และ เป็นผูแ้นะน ากิจกรรมใหผู้ป้กครองและผูป้กครองน าไปสานต่อที่บา้น” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
คนที ่1 

“ควรท ากิจกรรมคู่ขนานระหว่างบา้นและโรงเรียน” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
“อยากเห็นผลจะตอ้งมีความสม ่าเสมอ ครูและผูป้กครองสามารถฝึกไดท้กุวนั แต่กิจกรรม 

ทีฝึ่กไดท้กุวนัอาจจะไม่เขม้ขน้ แต่จะเนน้เรือ่งของความถีม่ากกว่า” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 
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สรุปได้ว่าผู้ท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร คือ ผู้ปกครองและครูควร         
การท างานรว่มกนัในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารไปในทิศทางเดียวกนั 

ประเด็นที่ 5 วิธีการที่ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมการคิดเชิงบริหารแก่เด็ก
ปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  

ผลการศึกษาพบว่า วิธีการท่ีผูป้กครองช่วยส่งเสริมการคิดเชิงบริหารแก่เด็ก  
จากประสบการณข์องผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ิจยัสามารถสรุปได ้3 ประเด็น  ดงันี ้

1. กิจกรรมที่ท าท่ีบา้น ไดแ้ก่ กิจวตัรประจ าวนั งานบา้น กิจกรรมที่เด็กละ
ผูป้กครองท ารว่มกบัลกูท่ีบา้น หรือกิจกรรมที่ผูป้กครองมอบหมายหนา้ท่ีใหเ้ด็กท าท่ีบา้น ดงัจะเห็น
ไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“อย่างนอ้ยกิจวตัรประจ าวนัจะตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 
“ใหเ้ด็กรูต้ารางกิจกรรมในการอยู่บา้นของตนเอง เช่น ท าการบา้นเวลาไหน เล่นเมื่อใด 

ตอ้งจดักระเป๋าไปโรงเรียนเมือ่ใด” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
“การเล่านทิาน เนน้การจ า ช่วยเด็กฝึก Working Memory” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
“ผูป้กครองจัดสภาพแวดลอ้ม เตรียมซือ้ของเล่น นิทานเกม บอร์ดเกม ใหเ้หมาะสม 

การใช้สี ที่ ให้เ กิ ดความสงบและสมาธิ  สี ที่ เหมาะสมกับ เ ด็กปฐมวัย คือชมพู อมส้ม 
ลดส่ิงเรา้ทีม่ีผลต่อสมาธิ” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

 “ควรท ากิจกรรมร่วมกบัผูป้กครองในทกุวนั” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 
“ใช้กิจวัตรประจ าวัน ADL ในการพัฒนาเนื่องจากเป็นกิจกรรมซ ้า ๆ เพื่อให้เด็ก 

สามารถทายไดว้่ากิจกรรมต่อไปเป็นอะไรล่ะเขาจะวางแผนท าอย่างไร ท างานก็เป็นกิจกรรมที่เป็น 
Pattern” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

“บอร์ดเกม เนน้เรือ่งการจ า กฎกติกาและปฏิบติัตาม การยอมรบัการแพช้นะ การรอคอย 
ซึ่งตอ้งมีความทา้ทายตามวยั และควรวิเคราะห์ก่อนว่าเมือ่เล่นแลว้เด็กจะได ้EF ดา้นไหนไดจ้ริง 
หรือไม่ ไม่ใช่เล่นเพือ่นนัทนาการเท่านัน้” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

 “งานบ้านของเด็กอนุบาลจานกินเสร็จไปไว้ที่ซิงค์น ้า ถอดรองเทา้เก็บไวที้่ตูร้องเท้า 
เล่นแล้วของ ต้องเก็บไว้ที่ไหน เพื่อฝึกวินัยเบือ้งต้น ฝึกการรอคอย การเข้าเหตุผล ยืดหยุ่น 
ไม่ตามใจ” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

“ผูป้กครองควรมอบหมายงานบา้นใหลู้กตามวยั” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 
สรุปได้ว่าวิธีการท่ีผู้ปกครองช่วยส่งเสริมการคิดเชิงบริหารแก่ เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ   

สมาธิสัน้สามารถใชก้ิจกรรมที่ท าท่ีบา้นได ้เช่น กิจวตัรประจ าวนั และงานบา้น 
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2. ผูป้กครองมีความรูแ้ละความเขา้ใจลูกของตัวเอง ไดแ้ก่ มีความรูเ้กี่ยวกบั
ภาวะสมาธิสัน้และพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง เขา้ใจพฤติกรรม
และอารมณข์องลูก และเขา้ใจความสามารถในปัจจุบันของลูกท่ีสอดคลอ้งกับอายุของลูก ดังจะ
เห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“ตอ้งเข้าใจลูกของตัวเอง และตอ้งมีเวลาใหก้บัลูก มีกิจกรรมท าร่วมกบัลูก” กล่าวโดย

ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

 “กิจกรรมทกุอย่างตอ้งค านงึถึงอายขุองเด็ก” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

 “ผูป้กครองตอ้งรู้จักว่าภาวะสมาธิสัน้เป็นอย่างไร เด็กจะมีพฤติกรรมยังไง” กล่าวโดย

ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

“ผูป้กครองตอ้งเขา้ใจอารมณ์ตวัเอง ก่อนที่จะเขา้ใจลูก และก็จะท าใหร้บัมือกบัอารมณ์

และพฤติกรรมของเด็กได”้ กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

สรุปไดว้่าวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารแก่เด็กปฐมวยัท่ีมอีาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่

น่ิง ผูป้กครองควรความรูแ้ละความเขา้ใจลกูของตวัเอง โดยเฉพาะอาการสมาธิสัน้ของเด็ก 

3. การเสริมแรงทางบวกท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิง คือ การชมเชยเด็กระหว่างการท ากิจกรรม การใหร้างวลัเด็กเมื่อท ากิจกรรมส าเร็จ 
การส่งเสริมการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกโดยใชก้ารส่ือสารทางบวก เช่น ไม่ลงโทษ ดุว่าเด็ก ดงัจะ
เห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“ใช้การสื่อสารทางบวกและการเสริมแรงทางบวก  ซึ่งความสุขที่เด็กจะได้รับจาก  
การประสบความส าเร็จในการท างาน” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“เด็กได้รับค าชม ให้ก าลังใจ ระหว่างกิจกรรม หรือ Small success” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“ให้ก าลังใจเด็ก  ละก็อย่าเอาเด็กไปเปรียบเทียบกับลูกของคนอื่น หรือ การจัด 
การพฤติกรรมเชิงบวก” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

“เมือ่ท างานส าเร็จจะเกิด Self Esteem” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 
สรุปไดว้่าการเสริมแรงทางบวก เช่น การชม การใหร้างวลั เป็นวิธีการท่ีผูป้กครองสามารถ

ใชร้่วมกับการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง เพื่อท าให้
เด็กมีแรงจงูใจในการท ากิจกรรมได ้
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จากผลการวิจยัระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กท่ีมีสมาธิสัน้ระดบัปฐมวยัและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหาร ท าใหไ้ดแ้นวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงในระยะท่ี 2 โดยมี
แนวทางหลกัดงันี ้

1. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผูป้กครอง ทัง้ในเรื่องของการคิดเชิงบริหาร อาการ
สมาธิสัน้ และการเสริมแรงทางบวก โดยรูปแบบการใหค้วามรูจ้  าให้ผ่านคู่มือ และการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ  

2. เลือกกิจกรรมในการฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารให้เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สัน้และซนอยู่ไม่น่ิง จะเลือกฝึกท่ีพฒันาองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพันธ์ต่อปัญหาของเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงมากท่ีสดุ คือ การจ าเพื่อใชง้าน และการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
ดงันัน้กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิง จึงประเมินเฉพาะการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 

3. เลือกกิจกรรมในการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ    
สมาธิสัน้ เนน้กิจกรรมที่ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง กิจกรรมที่เด็กสนใจ และกิจกรรมที่เหมาะสมกบั
วยั เช่น กิจกรรมกิจวตัรประจ าวนั กิจกรรมยามว่าง และกิจกรรมงานบา้น 

4. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกและสามารถออกแบบกิจกรรมฝึกทักษะ     
การคิดเชิงบริหารไดเ้อง เพื่อใหก้ารฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารมีความต่อเน่ือง และยั่งยืนในระยะ
ยาว  

5. ควรใช้การเสริมแรงทางบวกร่วมกับการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารให้ เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง เช่น การใหค้ าชม การใชเ้บีย้อรรถกร และการใหร้างวลั 

6. โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและ
ซนอยู่ไม่น่ิงจะใชร้ะยะเวลาอย่างนอ้ย 8 สัปดาห ์มีความถี่อย่างนอ้ยสัปดาหล์ะ 3-4 ครัง้ และฝึก
อย่างนอ้ยครัง้ละ 30 นาที 
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ระยะที่ 2 สร้างโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

ในการสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่ น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (ภาคผนวก ง) และประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก  เรื่อง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหา ร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง (ภาคผนวก 
ง) ซึ่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเป็นผูป้ระเมิน 3 ส่วน ไดแ้ก่ คู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  
กิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง และ
กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง   

1. ผลประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเดก็
ปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

ในการประเมินจะใช้แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิด       
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
(ภาคผนวก ง) โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเป็นผูป้ระเมิน ซึ่งมีเกณฑใ์นการแปลค่าระดบัความ
เหมาะสม คือ 

4.51-5.00 หมายถึง   มากท่ีสดุ    
3.51-4.50 หมายถึง   มาก 
2.51-3.50 หมายถึง   ปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง   นอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง   นอ้ยท่ีสดุ  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง  

คู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ     
สมาธิสัน้โดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ประกอบดว้ย ปก และเนือ้หาทัง้หมด 6 ตอน ไดแ้ก่ บท
น า ตอนท่ี 1 การคิดเชิงบริหารส าคัญอย่างไร  ตอนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงบริหาร
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ส าหรบัผูป้กครอง ตอนท่ี 3 บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ตอนท่ี 4 
กิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ตอนท่ี 5 
ประโยชนข์องท่ีไดร้บั และ ภาคผนวก ดงัแสดงในตาราง 29 

ตาราง 29 การประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ข้อ รายการตอนที่ 1 คู่มือ 
ผลการวิเคราะห ์

เฉลี่ย SD แปลผล 

1 ประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 

1.1 
ออกแบบไดเ้หมาะสมกบัการใชง้านในสถานการณจ์ริง ไดแ้ก่ ใช้
ในการอบรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

4 0.71 มาก 

1.2 ใชง้านไดจ้ริงกบัผูป้กครองท่ีน าไปใชท่ี้บา้น 4 0.71 มาก 

1.3 
ใชง้านไดจ้ริงกบัการสอนเด็กปฐมวยัท่ีมอีาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง 

4.2 0.84 มาก 

รวม 4.07 0.75 มาก 

2 ประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม  

2.1 
ตรงตามวตัถปุระสงค ์คือ เพื่อสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
โดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

4.8 0.45 มากท่ีสดุ 

2.2 
เป็นประโยชนต่์อเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
และผูป้กครอง 

4.8 0.45 มากท่ีสดุ 

2.3 ขัน้ตอนชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.6 0.55 มากท่ีสดุ 

รวม 4.73 0.48 มากท่ีสดุ 

3 ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 

3.1 ขนาดและรูปรา่งมีความเหมาะสม 4.8 0.45 มากท่ีสดุ 

3.2 สีและรูปแบบการจดัวางเนือ้หาน่าสนใจ 4.6 0.89 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ข้อ รายการตอนที่ 1 คู่มือ 
ผลการวิเคราะห ์

เฉลี่ย SD แปลผล 

3.3 รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.6 0.55 มากท่ีสดุ 

รวม 4.67 0.48 มากท่ีสดุ 

4 ประเมินความน่าเชื่อถือและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแทจ้ริง 

4.1 
เนือ้หาครอบคลมุการพฒันาการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุ
ความยบัยัง้ชั่งใจ 

4.8 0.45 มากท่ีสดุ 

4.2 ใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีไดเ้หมาะสม 4.6 0.89 มากท่ีสดุ 

4.3 มีความน่าเชื่อถอืและทนัสมยั 4.6 0.89 มากท่ีสดุ 

รวม 4.67 0.75 มากท่ีสดุ 

รวมทั้งหมด 4.53 0.65 มากที่สุด 

 
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้

โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง  โดยภาพรวมพบว่าคู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  มีผลประเมิน
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D.= 0.65) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายประเด็นพบว่าได้ระดับมากท่ีสุด จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่  การประเมินการ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม (X = 4.73 , S.D.= 0.48)  การประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือ (X = 4.67, S.D.= 0.48)   และการประเมินความน่าเชื่อถือและได้สาระ
ครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง (X = 4.67, S.D.= 0.75)   ซึ่งมีผลประเมิน
ความเหมาะสมในระดับมาก จ านวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ การประเมินความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบติัจริง (X = 4.07, S.D.= 0.75)   
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1.2 ผลประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  

กิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 การเล่น Board Game กิจกรรมท่ี 2 การ
เคล่ือนไหวตามกติกา กิจกรรมท่ี 3 ศิลปะจากกระดาษ กิจกรรมท่ี 4 การเล่านิทานและแสดง
บทบาทสมมติ  กิจกรรมท่ี 5 การเตรียมอุปกรณก์่อนไปโรงเรียน  กิจกรรมท่ี 6 การนั่งอยู่กับท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหัด  กิจกรรมที่ 7 การตากผา้  และ  กิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และ
พบัชดุนอน ดงัแสดงในตาราง 30 

ตาราง 30 การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ซึ่งปรากฎในคู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ข้อ รายการตอนที่ 1 คู่มือ 
ผลการวิเคราะห ์

เฉลี่ย SD แปลผล 

1 ประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 

1.1 
ออกแบบไดเ้หมาะสมกบัการใชง้านในสถานการณจ์ริง ไดแ้ก่ 
คลินิก และ บา้นของกรณีศึกษา 

4.6 0.89 มากท่ีสดุ 

1.2 ใชง้านไดจ้ริงกบัผูว้ิจยัและผูป้กครองท่ีน าไปปฏบิติั 4.2 0.84 มาก 

1.3 
ใชง้านไดจ้ริงกบัการสอนเด็กปฐมวยัท่ีมอีาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงเพื่อส่งเสริมการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุ
ความยบัยัง้ชั่งใจ 

4.2 0.84 มาก 

รวม 4.33 0.86 มาก 

2 ประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม  

2.1 ตรงตามวตัถปุระสงค ์ไดแ้ก่ 

2.1.1 
เพื่อส่งเสริมการจ าเพื่อใชง้านในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิง 

4.6 0.89 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ข้อ รายการตอนที่ 1 คู่มือ 
ผลการวิเคราะห ์

เฉลี่ย SD แปลผล 

2.1.2 
เพื่อส่งเสริมการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

4.4 0.89 มาก 

2.1.3 
เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีส่วนรว่มในการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหาร 

4.8 0.45 มากท่ีสดุ 

2.2 
เป็นประโยชนต่์อเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงและผูป้กครอง 

4.8 0.45 มากท่ีสดุ 

2.3 ขัน้ตอนชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.4 0.55 มาก 

รวม 4.6 0.64 มากท่ีสดุ 

3 ประเมินความเหมาะสมของอุปกรณใ์นการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

3.1 ขนาดและรูปรา่งมีความเหมาะสม 4.6 0.55 มากท่ีสดุ 

3.2 สีและรูปแบบการจดัวางเนือ้หาน่าสนใจ 4.6 0.89 มากท่ีสดุ 

3.3 รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.6 0.55 มากท่ีสดุ 

รวม 4.6 0.66 มากท่ีสดุ 

4 ประเมินความน่าเชื่อถือและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแทจ้ริง 

4.1 
กิจกรรมครอบคลมุการพฒันาการจ าเพือ่ใชง้านและการ
ควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 

4.4 0.89 มาก 

4.2 
ใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งต่อการ
เรียนรู ้

4.4 0.89 มาก 

4.3 มีความน่าเชื่อถอืและทนัสมยั 4.6 0.89 มากท่ีสดุ 

รวม 4.47 0.89 มาก 

รวมทั้งหมด 4.51 0.75 มากที่สุด 
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จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลการประเมินความเหมาะสมของของกิจกรรมการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง  โดยภาพรวมพบว่า
ของกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง  มีผล
ประเมินความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51, S.D.= 0.75) ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูเป็นรายประเด็นพบว่าไดร้ะดบัมากท่ีสดุ จ านวน 2 ประเด็น ไดแ้ก่  การประเมินการ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ( X = 4.6, S.D.= 0.64)  และประเมินความ
เหมาะสมของอุปกรณใ์นการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ( X = 4.6, S.D.= 0.66)   ซึ่งมีผลประเมิน
ความเหมาะสมในระดับมาก จ านวน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การประเมินความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติจริง ( X = 4.33, S.D.= 0.86)  และการประเมินความน่าเชื่อถือและได้สาระครอบคลุม
ครบถว้นตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง ( X = 4.47, S.D.= 0.89)    

1.3 ผลประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  

กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิง ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม อะไรหายไป” กิจกรรมประเมิน
ท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” และ กิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” ดงัแสดงในตาราง 31 

ตาราง 31 การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ซึ่งปรากฎในคู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ข้อ รายการตอนที่ 1 คูม่ือ 
ผลการวิเคราะห ์

เฉลี่ย SD แปลผล 

1 ประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 

1.1 ออกแบบไดเ้หมาะสมกบัการใชง้านในสถานการณจ์ริง 4.2 0.84 มากท่ีสดุ 

1.2 ใชง้านไดจ้ริงกบัผูว้ิจยัท่ีท าน าไปปฏิบติั 4 0.71 มากท่ีสดุ 

1.3 
ใชง้านไดจ้ริงกบัการประเมินเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สัน้และซนอยู่ไม่น่ิงดา้นการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุ
ความยบัยัง้ชั่งใจ 

4.2 0.84 มากท่ีสดุ 

รวม 4.13 0.79 มาก 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

ข้อ รายการตอนที่ 1 คู่มือ 
ผลการวิเคราะห ์

เฉลี่ย SD แปลผล 

2 ประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม  

2.1 ตรงตามวตัถปุระสงค ์ไดแ้ก่ 

2.1.1 
เพื่อประเมินการจ าเพือ่ใชง้านในเด็กปฐมวยัท่ีมอีาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

4.4 0.89 มาก 

2.1.2 
เพื่อประเมินการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

4 0.71 มาก 

2.2 
เป็นประโยชนต่์อเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิง 

4.6 0.89 มากท่ีสดุ 

2.3 ขัน้ตอนชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.2 0.84 มาก 

รวม 4.3 0.83 มาก 

3 ประเมินความเหมาะสมของอุปกรณท์ี่ใช้ประเมินการคิดเชิงบริหาร 

3.1 ขนาดและรูปรา่งมีความเหมาะสม 4.6 0.55 มากท่ีสดุ 

3.2 สีและรูปแบบการจดัวางเนือ้หาน่าสนใจ 4.6 0.89 มากท่ีสดุ 

3.3 รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.4 0.55 มาก 

รวม 4.53 0.66 มากท่ีสดุ 

4 ประเมินความน่าเชื่อถือและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแทจ้ริง 

4.1 
การประเมินครอบคลมุการพฒันาการจ าเพื่อใชง้านและ
การควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 

4.4 0.89 มาก 

4.2 
ใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งการ
ประเมินการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 

4.4 0.89 มาก 

4.3 มีความน่าเชื่อถอืและทนัสมยั  4.6 0.89 มากท่ีสดุ 

รวม 4.46 0.89 มาก 

รวมทั้งหมด 4.35 0.80 มาก 
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จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมของของกิจกรรม       
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง   โดยภาพรวม
พบว่าของกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง  
มีผลประเมินความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.35, S.D.= 0.80) ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะหข์อ้มูลเป็นรายประเด็นพบว่าได้ระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่  การประเมิน
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ( X = 4.53, S.D.= 0.66) ซึ่งมีผล
ประเมินความเหมาะสมในระดบัมาก จ านวน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การประเมินความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปปฏิบัติจริง ( X = 4.13, S.D.= 0.79)  การประเมินการสนองตอบต่อความตอ้งการของผู้ใช้
โปรแกรม ( X = 4.3, S.D.= 0.83)  และการประเมินความน่าเชื่อถือและไดส้าระครอบคลมุครบถว้น
ตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง ( X = 4.46, S.D.= 0.89)    

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในขั้นการประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

ในการประเมินจะใชป้ระเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก  
การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง (ภาคผนวก ง) โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 
5 ท่านเป็นผูป้ระเมิน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินคู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง  

พบขอ้เสนอแนะ 4 ประเด็น ดงันี ้
1. ควรเพิ่มรายละเอียดในคู่มือ การเขียนยงัไม่ชดัเจน อาจท าใหผู้ป้กครองไม่

เขา้ใจในบางเร่ือง เช่น หลกัในการชมเชยแก่เด็ก รวมทัง้ควรใชเ้ลือกภาษาท่ีเขา้ใจไดง้่าย เช่น ใชค้ า
ว่า การสะสมแตม้ แทนค าว่า เบีย้อรรถกร ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“คู่มือบางประเด็นยงัอธิบายอ่านแลว้ไม่ค่อยเขา้ใจ ลองอ่านใหม่ แลว้ใหค้นอืน่อ่านดว้ย” 
กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

 “ควรเพิ่มหวัขอ้หลกัการชม ซึ่งถา้ตรงกบัหลกัการชมที่ถูกตอ้งคือ บอกความรูสึ้กผูช้ม 
เช่น รูสึ้กภูมิใจรูสึ้กดีใจ แลว้ก็บอกพฤติกรรม เช่น ท าการบา้นเสร็จแลว้ช่วยเหลือแม่ท างานบา้น 
แลว้บอกคุณลกัษณะ เช่น เป็นเด็กมีน ้าใจเป็นเด็กมีความรบัผิดชอบ ตวัอย่างแม่ภูมิใจในตัวลูก



  

 

176 

มากที่ช่วยแม่ลา้งจานแสดงว่าลูกเป็นเด็กมีน ้าใจ เพิ่มเติมเรื่องการสื่อสารทางบวก” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่5 

 “ปรับวัตถุประสงค์ให้ผุ ้ปกครองอ่านแล้วเข้าใจง่าย ใช้ภาษาง่าย ๆ” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

 “เปลีย่นค าว่าเบีย้อรรถกรเป็น “การสะสมแตม้แลกรางวลั” แลว้อธิบายเพิ่มเติม  เพราะ
ผูป้กครองอาจไม่รูจ้กั  ควรใชค้ าง่าย ๆ” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินคู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
พบว่ารายละเอียดในคู่มือยงัอธิบายไม่ชดัเจน ท าใหผู้อ้่านไม่เขา้ใจ 

2. ควรเพิ่มตารางกิจกรรมการฝึกให้ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
บทบาทหนา้ท่ี และล าดับการท ากิจกรรม โดยเพิ่มตารางล าดับการสอนและการประเมินผลในแต่
ละกิจกรรมใหแ้ก่ผูป้กครองไดท้ราบ ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“เพิ่ม timeline ของผูป้กครองใหช้ัดเจนครูท าอะไรผูป้กครองท าอะไรบ้าง” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“ควรเพิ่มแผนปฏิบติัการส าหรบัใหผู้ป้กครองน าไปปฏิบติัไดเ้ป็นแนวทางเดียวกนั” กล่าว
โดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

“เพิ่มขึ้นว่าก าหนดการฝึกแต่ละวันแต่ละช่วงเวลามีท าไรอย่างไรฝึกและวดัผลอย่างไร
วดัผลเมือ่ใดแสดงใหเ้ห็นความเชือ่มโยงของกิจกรรมหลกัและกิจกรรมเสริมเพือ่น าไปสู่การส่งเสริม
การคิดเชิงบริหาร” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 
“อาจมีการวางตารางการจัดกิจกรรมไวใ้หผู้ป้กครองว่าวนัไหนจะจัดกิจกรรมอะไรแต่ก็ควรเปิด
โอกาสใหผู้ป้กครองสามารถยืดหยุ่นตารางไดเ้องดว้ย” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินคู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
พบว่าเพิ่มตารางกิจกรรมการฝึกใหผู้ป้กครอง เพื่อใหผู้ป้กครองไดท้ราบล าดบัการฝึก 

3. ปรบัภาพตัวอย่างของแบบประเมิน MU.EF-102 ท่ีไม่ชัดเจน ดังจะเห็นได้
จากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “ของแบบประเมินในภาคผนวกยงัมาชดัเจน” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
 “แบบประเมินในภาคผนวก ก ไม่ชดั” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่5 
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สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินคู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
พบว่าควรเปล่ียน รูปตวัอย่างแบบประเมิน MU.EF-102 ใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

4. ควรเพิ่มรายละเอียดในการอบรมผู้ปกครอง ได้แก่ การอบรมวิธีใช้
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง บันทึก
หลังการสอน และการใหแ้รงเสริม เช่น การชมเชยเด็ก ดังจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ดงันี ้

 “บนัทึกหลงัการสอนควรแนะน าผูป้กครองดว้ยว่าควรจดบนัทึกอย่างไร เพิ่มในตาราง
อบรม” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

 “ควรมีหวัขอ้การอบรมวิธีการหรือว่าแนวทางการใชคู่้มือการใชโ้ปรแกรมฯ” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

สรุปได้ว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินคู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริมการคิด      
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
พบว่าควรเพิ่มรายละเอียดในการอบรมผูป้กครองในการฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมการคิด       
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  

พบขอ้เสนอแนะ 4 ประเด็น ดงันี ้
1. ควรเพิ่มรายละเอียดในกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงท่ียงัอธิบายไม่ชดัเจน และอ่านแลว้เขา้ใจยาก ดงัจะเห็น
ไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“บางกิจกรรมควรชีแ้จงผูป้กครองโดยละเอียด เช่น บอร์ดเกมกับการเคลื่อนไหวตาม
กติกา อ่านแลว้ยงัไม่เขา้ใจ” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

“ควรเพิ่มเวลาที่ใชใ้นการท ากิจกรรม  ครูสอนกีน่าที ผูป้กครองสอนกีน่าที  ใหผู้ป้กครอง
แต่ละคนเขา้ใจตรงกนั” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

 “กิจกรรมที่ 1 กับ 2 ขั้นตอนมันซับซ้อนอ่านแล้วยังไม่ เข้าใจ ไม่ เห็นภาพเลย  
ถา้ผูป้กครองอ่านก็คงยากที่จะเขา้ใจ เพราะเขาไม่เคยท ากิจกรรมแบบนี”้ กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
คนที ่3 
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สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่ารายละเอียดในกิจกรรมยังอธิบายไม่ชดัเจน 
จึงควรปรบัภาษาใหเ้ขา้ใจง่ายและเพิ่มรายละเอียด 

2. ควรเพิ่มภาพประกอบ ในส่วนของกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงท่ีมีขั้นตอนซับซอ้น ดังจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“กิจกรรมมันไม่ละเอียดถา้เพิ่มภาพน่าจะท าใหเ้ข้าใจมากขึ้น” กล่าวโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
คนที ่3 

 “ควรเพิ่มภาพประกอบในการท ากิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที ่2 เด็กตอ้งวิ่งไปทางไหน
บา้ง” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่าควรเพิ่มภาพประกอบใหม้ากยิ่งขึน้ เพื่อให้
ผูป้กครองเขา้ใจไดง้่าย 

3. ควรปรบัวิธีการเสริมแรงทางบวก โดยพิจารณาการใหต้รายางของครูหรือ
สติกเกอรข์องผูป้กครอง ใหม้ีความเหมาะสมและถกูตอ้งตามหลกัการการใชเ้บีย้อรรถกร ดงัจะเห็น
ไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้  

 “การเสริมแรง ครูและผู้ปกครอง ควรให้จ านวนตราปั๊มหรือดาวกับเด็กเท่ากัน คือ  
ครัง้ละ 1 ดวง” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“เบีย้อรรถกรที่พ่อแม่ใช่ถา้เป็นสติกเกอร์ตอ้งมีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่5 

“ท าไมตัวปั๊มของครูกับสติเกอร์ของผู้ปกครองที่ใหไ้ม่เท่ากัน” กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่5 

สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่าควรปรบัวิธีการใชเ้บีย้อรรถกรใหถ้กูตอ้งตาม
หลกัการ 

4. ควรปรบัแบบประเมินก่อนหลังท ากิจกรรม โดยควรปรบัเกณฑ์ในการให้
คะแนนจาก 4 ระดับ (3 คะแนน เมื่อเด็กสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้เอง  2 คะแนน เมื่อเด็ก
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้เมื่อผู้ประเมินชีแ้นะด้วยวาจาไม่เกิน 1 ครั้ง 1 คะแนน เมื่อเด็ก
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้เมื่อผู้ประเมินชีแ้นะด้วยวาจา 2 – 3 ครั้ง และ 0 คะแนน เมื่อเด็ก
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สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้เมื่อผู้ประเมินชี ้แนะด้วยวาจามากกว่า 3 ครั้ง) เป็น 2 ระดับ             
(1 หมายถึง ท าได ้และ 0 หมายถึง ท าไม่ได)้ ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“แบบประเมินก่อนหลงัท ากิจกรรมควรจะปรบัเกณฑ์ในการใหค้ะแนนคือ 1 ท าได ้0 คือ
ท าไม่ได ้เช่น เด็กเล่านทิานทีฟั่งไดถู้กตอ้ง 1 ท าได ้0 ท าไม่ได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบันยิามเชิงปฏิบติัการ
ในโครงร่างวิจยั” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“เกณฑ์ในการใหค้ะแนนในแบบประเมินก่อนหลังท ากิจกรรม กับกิจกรรมประเมินใน
ภาคผนวกไม่เหมือนกนั ควรปรบัไปในทางเดียวกนั” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่าควรปรบัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนจาก 4 ระดบั 
เป็น 2 ระดบั คือ ท าได ้และท าไม่ได ้

2.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  

พบขอ้เสนอแนะ 4 ประเด็น ดงันี ้
1. ควรเพิ่มรายละเอียดในกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ี

มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงเน่ืองจากอ่านเขา้ใจยาก และอธิบายไม่ชดัเจน ดังจะเห็นไดจ้าก
ค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “ล าดับในการเขียนยังไม่เข้าใจ อะไรควรมาก่อนหลัง ตอ้งบอกอะไรก่อน” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

“วิธีการประเมิน เช่น จ าไดไ้หมอะไรหายไปขัน้ตอนยงัไม่เขา้ใจลองใหผู้อ้ื่นอ่านแลว้ท า
ตามขัน้ตอนจนกว่าจะท าได”้ กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 

 “กิจกรรมประเมินจ าไดไ้หมว่าอะไรหายไปครูอ่านแลว้ยังไม่ค่อยกระจ่างและเวลาใน    
การตอบเพียง 3 วินาทีต่อการจ า ของหลายชิ้นเด็กอาจหาภาพและตอบไม่ทัน” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“กิจกรรมประเมินที่ 2 ออกแบบดีแลว้แต่อยากใหเ้พิ่มค าอธิบายใหเ้ข้าใจมากยิ่งขึ้น” 
กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่5 

สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่ากิจกรรมประเมินยงัอธิบายไม่ชดัเจน จึงควรปรบั
ภาษาและเพิ่มรายละเอียด 
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2. ควรเพิ่มหัวข้อใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเมิน เช่น เงื่อนไขก่อนวิธี    
การประเมิน ค าแนะน าทั่วไปส าหรบัผูป้ระเมิน (การเริ่มประเมิน และการหยุดประเมิน) ดังจะเห็น
ไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“ควรบอกเงื่อนไขก่อนวิธีการประเมิน เช่น อายุ เวลาที่ใช ้ค าแนะน าทั่วไป ค าเตือน 
ต่าง ๆ” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่5 

“ล าดบัในการเขียนบางอย่าง ก็ควรแยกประเด็นออกมาน่าจะท าใหเ้ขา้ใจมากขึ้น” กล่าว
โดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่าควรเพิ่มหวัขอ้ เช่น เงื่อนไขในการประเมิน  

3. ควรเพิ่มภาพประกอบกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงท่ีมีขั้นตอนซับซ้อน โดยเพิ่มภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนให้
ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

 “กิจกรรมจ าไดไ้หมอะไรหายไปตอ้งหยิบอะไรแลว้อันไหนหายไป มันงง เหมือนกับ
กิจกรรมชอ้นหรือส้อมต้องวางการ์ดยังไง หยิบยังไง ถ้ามีรูปเพิ่มน่าจะท าใหผู้้อ่านเข้าใจขึ้น”  
กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

 “กิจกรรมประเมิน 2 กิจกรรม ควรเพิ่มภาพประกอบจะไดเ้ข้าใจง่ายขึ้น” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 

สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่าควรเพิ่มภาพประกอบกิจกรรมประเมินการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง เพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจชดัเจนมากขึน้ 

4. ควรปรบัเกณฑก์ารประเมิน ในกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงควรใชเ้กณฑเ์ดียวกัน คือ แบ่งเป็น 2 ระดบั (1 หมายถึง 
ท าได ้และ 0 หมายถึง ท าไม่ได)้ ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

“ควรปรบัเกณฑ์ในแบบประเมินใหก้ิจกรรมฝึกกบักิจกรรมประเมินใหเ้ท่ากนั” กล่าวโดย
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

“กิจกรรมประเมิน 3 กิจกรรมมีรบัคะแนนไม่เท่ากนั ใหย้อ้นไปดูในนยิามศพัท์ว่าเราเขียน
ว่ายงัไง” กล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
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สรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่าควรเพิ่มภาพประกอบใหม้ากยิ่งขึน้ เพื่อใหผู้อ้่าน
เขา้ใจไดง้่าย 

หลังจากได้รับผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ผูว้ิจยัจึงน า
ผลมาปรบัปรุงและจนได ้(ร่าง) โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดย   การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เพื่อน ามาใชใ้นระยะท่ี 3 ทดลองใช้
และปรบัปรุงโปรแกรมส่งเสริม  การคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

จากผลการวิจยัระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ท าใหไ้ดโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี ้

1. คู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ    
สมาธิสั้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  เพื่อให้ความรู้เกี่ ยวกับการการคิดเชิงบริหาร               
แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับผู้ปกครอง บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองใน              
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร วิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
และวิธีการประเมินการคิดเชิงบริหารใน เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ ไม่ น่ิง 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้

ตาราง 32 โครงสรา้งคู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
ปก 
ค าน า 
สารบญั 

  

 

 



  

 

182 

ตาราง 32 (ต่อ) 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
บทน า คู่มือการเขา้รว่ม
โปรแกรมการส่งเสริม 
การคิดเชิงบริหารส าหรบั 
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 
ระดบัปฐมวยัโดย 
การมีส่วนรว่มของ
ผูป้กครอง 

1. เป้าหมายของคู่มือ 
2. ค าชีแ้จงในการใช้
คู่มือ 
 

1. เป้าหมายของคู่มือ 
2. ค าชีแ้จงในการใชคู้่มอื ท่ีระบุถึง
ขัน้ตอน 
การเขา้รว่มโปรแกรมฯ ไดแ้ก ่
        2.1 ขัน้ตอน  
        2.2 วตัถปุระสงค ์
        2.3 แบบประเมิน 
        2.4 ผูป้ระเมิน 

ตอนท่ี 1 การคิดเชิง
บริหารส าคญัอย่างไร 

ความหมายและ
ความส าคญัของ 
การคิดเชิงบริหาร 

1. ความหมายของการคิดเชิงบริหาร 
2. ความหมายของการจ าเพื่อใชง้าน 
3. ความหมายของการควบคมุความ
ยบัยัง้ชั่งใจ 
4. ความส าคญัของการคิดเชิงบริหาร 

ตอนท่ี 2 แนวทางการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัผูป้กครอง 

ความหมายและ
เทคนิคท่ีเกี่ยวขอ้งใน
การส่งเสริม 
การคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัผูป้กครอง 

1. ความหมายของการชว่ยเหลือโดยใช ้
กิจวตัรประจ าวนัเป็นฐาน   
2. ความหมายของการเสริมแรงทางบวก 
3. เทคนิคการชมลกูอย่างถกูตอ้ง  
4. เทคนิคการส่ือสารทางบวก 
5. การใหร้างวลัแบบสะสมแตม้หรือ 
การใชเ้บีย้อรรถกร 

ตอนท่ี 3 บทบาทหนา้ท่ี
ของผูป้กครองในการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 

บทบาทหนา้ท่ีของ
ผูป้กครองเมื่อเขา้รว่ม
โปรแกรมการส่งเสริม 
การคิดเชิงบริหาร 

1. บทบาทหนา้ท่ีของผูว้ิจยัและผูป้กครอง
ใน การส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
2. ตารางการอบรมการใชโ้ปรแกรมฯ 

 



  

 

183 

ตาราง 32 (ต่อ) 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
ตอนท่ี 4 กิจกรรมการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
ระดบัปฐมวยั 

กิจกรรมการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงระดบัปฐมวยั 
จ านวน 8 กิจกรรมท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  
กิจกรรมยามวา่ง 4 
กิจกรรม 
การช่วยเหลือตนเอง 2 
กิจกรรม 
งานบา้น 2 กิจกรรม 
และมีโครงเพื่อให้
กิจกรรมที่ผูป้กครอง
ออกแบบ 3 กจิกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การเล่น Board Game 
กิจกรรมที่ 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา 
กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษ 
กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทานและแสดง
บทบาทสมมติ 
กิจกรรมที่ 5 การเตรียมอปุกรณก์่อนไป
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 6 การนั่งอยู่กบัท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหดั 
กิจกรรมที่ 7 การตากผา้ 
กิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และพบัชดุ
นอน 
กิจกรรมที่ 9 - 11 บนัทึกการออกแบบ
กิจกรรมส าหรบัผูป้กครอง 

ตอนท่ี 5 ประโยชนข์องท่ี
ไดร้บั 

ประโยชนข์องเด็กและ
ผูป้กครองท่ีไดร้บั 

1. ประโยชนท่ี์เด็กไดร้บั 
2. ประโยชนท่ี์ผูป้กครองไดร้บั 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
ภาคผนวก 
 

แบบประเมินท่ีใชใ้น     
การประเมินพฤติกรรม
และกิจกรรมประเมิน  
การคิดเชิงบริหาร  
รวมทัง้แบบบนัทึกอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. แบบประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ดา้นการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102) 
2. แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV 
(Short Form) 
3. กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม อะไร
หายไป” 
4. กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” 
5. กิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ 
นิทานหุ่นมือ” 
6. แบบบนัทึกการติดตามการสอนของ
ผูป้กครองออนไลน ์
7. ตารางบนัทึกการท ากิจกรรมส าหรบั
ผูป้กครอง 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิง ท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 8 กิจกรรม และบันทึกการออกแบบกิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง 
จ านวน 3 กิจกรรม รวมเป็น 11 กิจกรรม   ซึ่งจะฝึกสปัดาหล์ะ 4 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 30 - 60 นาที 
ซึ่งมีโครงสรา้งและเนือ้หา ดงัต่อไปนี ้  
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ตาราง 33 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
กิจกรรมที่ 1  
การเล่น Board 
Game 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึก
ส าหรบัผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม 

1.วตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้ด็กสามารถจ ากติกา
การเล่นและยบัยัง้ตนเองไม่ใหห้ยิบวตัถท่ีุมี
ลกัษณะและสีท่ีไม่ตรงกบัตามบตัรภาพได ้ 
2. วิธีการฝึกเล่น Board Game ชือ่ “เกมจบัผี” 
ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมการจ าเพื่อใชง้าน
และการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
3. ประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
4 จากการสงัเกตขณะท ากิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2  
การเคล่ือนไหว 
ตามกติกา 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึก
ส าหรบัผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม 

1.วตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้ด็กสามารถจ ากติกา
การเล่นและยบัยัง้ตนเองไม่ใหเ้ลือกหยิบลกู
บอลผิดสี 
2. วิธีการฝึกการเคล่ือนไหวตามกติกา 
ชื่อ “เกมที่ 1 เกบ็ลกูบอลใหท้นั” และ “เกมที่ 2 
เก็บใหท้นัจ าใหไ้ด”้ ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุ
ความยบัยัง้ชั่งใจ 
3. ประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
4 จากการสงัเกตขณะท ากิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3  
ศิลปะจากกระดาษ 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึก
ส าหรบัผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม 

1.วตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้ด็กสามารถจ าขัน้ตอน
การพบักระดาษได ้และท ากิจกรรมจนเสร็จ 
2. วิธีการฝึกพบักระดาษ ไดแ้ก่ สนุขัจิง้จอก 
สนุขั แมว และหน ูท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุ
ความยบัยัง้ชั่งใจ 
3. ประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
4 จากการสงัเกตขณะท ากิจกรรม 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
กิจกรรมที่ 4  
การเล่านิทานและ
แสดงบทบาทสมมติ 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึก
ส าหรบัผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม 

1.วตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้ด็กสามารถจ าเนือ้เร่ือง
นิทาน และแสดงบทบาทสมมติไดจ้นจบเร่ือง  
2. วิธีการฝึกฟัง-เล่านิทานและใหเ้ด็กแสดง
บทบาทสมมติกบันิทาน 4 เร่ือง ท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมการจ าเพื่อใชง้านและ
การควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
3. ประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
4 จากการสงัเกตขณะท ากิจกรรม 

กิจกรรมที่ 5  
การเตรียมอปุกรณ์
ก่อนไปโรงเรียน 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึก
ส าหรบัผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม 

1.วตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้ด็กสามารถจ าอปุกรณ์
การเรียนท่ีตอ้งน าไปโรงเรียน และเตรียม
อปุกรณก์อ่นไปโรงเรียนได ้
2. วิธีการฝึกเตรียมอปุกรณท่ี์ใชท่ี้โณงเรียน
ก่อนไปโรงเรียน ผ่านแบบฝึกหดัและการ
ปฏิบติัจริง ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมการจ า
เพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
3. ประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
4 จากการสงัเกตขณะท ากิจกรรม 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

หัวข้อ ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
กิจกรรมที่ 6  
การนั่งอยู่กบัท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/
ท าแบบฝึกหดั 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึก
ส าหรบัผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม 

1.วตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้ด็กสามารถจ าส่ิงท่ีควร
ท าในการนั่งรบัประทานอาหารและการท า
แบบฝึกหดั และปฏิบติัตามกติกาท่ีก าหนดได ้
2. วิธีการฝึกนั่งอยู่กบัท่ีเมือ่รบัประทานอาหาร/
ท าแบบฝึกหดั จากการจ าบตัรภาพและการ
ปฏิบติัจริง ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมการจ า
เพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
3. ประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
4 จากการสงัเกตขณะท ากิจกรรม 

กิจกรรมที่ 7  
การตากผา้ 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึก
ส าหรบัผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม 

1.วตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้ด็กสามารถจดจ า
อปุกรณก์ารตากผา้ ขัน้ตอนในการตากผา้ 
และการตากผา้เองไดจ้นเสร็จ  
2. วิธีการฝึกตากผา้ ผ่านอปุกรณจ์ริงและการ
ปฏิบติัจริง ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมการจ า
เพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
3. ประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
4 จากการสงัเกตขณะท ากิจกรรม 

กิจกรรมที่ 8  
การจดักลุ่มผา้และ
พบัชดุนอน 

1. วตัถปุระสงค ์
2. อปุกรณ ์
3. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบัผูส้อน  
4. ค าชีแ้จง ขัน้ตอนการฝึก
ส าหรบัผูป้กครอง 
5. ขัน้ตอนการฝึกส าหรบั
ผูป้กครอง  
6. แบบประเมินหลงัท ากิจกรรม 

1.วตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้ด็กสามารถจ ากลุ่มผา้
ขัน้ตอนในการพบัชดุนอนได ้และพบัชดุนอน
ไดจ้นเสร็จ  
2. วิธีการฝึกจดักลุ่มผา้และพบัชดุนอน ผ่าน
อปุกรณจ์ริงและการปฏิบติัจริง ท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมการจ าเพื่อใชง้านและ
การควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
3. ประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
4 จากการสงัเกตขณะท ากิจกรรม 
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3. กิจกรรมประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง ท่ีผูว้ิจยัออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม ซึ่งมีโครงสรา้งและเนือ้หา ดงัต่อไปนี ้  

ตาราง 34 โครงสรา้งกิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิง 

หัวข้อ การประเมิน ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
กิจกรรม
ประเมินท่ี 1  
“จ าไดไ้หม 
อะไรหายไป” 

การจ าเพื่อใชง้าน  
ดว้ยแบบบนัทึก
กิจกรรมประเมินท่ี 1 
จ าไดไ้หม อะไร
หายไป จ านวน 8 ขอ้ 

1. วตัถปุระสงค ์
2. ผูป้ระเมิน 
3. อปุกรณ ์
4. เร่ิมประเมิน 
5. หยดุประเมิน 
6. วิธีการประเมิน 
7. การใหค้ะแนน 
8. แบบบนัทึกกิจกรรมประเมิน 

1. วตัถปุระสงค ์คือ เด็ก
สามารถจ าบตัรภาพของ
ใชใ้นบา้นท่ีหายไปได ้
2. วิธีการประเมินการจ า
เพื่อใชง้านผ่านการจ า
บตัรภาพของใชใ้นบา้น 
 

กิจกรรม
ประเมินท่ี 2  
“ชอ้น หรือ 
สอ้ม” 

การควบคมุความยบั
ชั่งชั่งใจ ดว้ยแบบ
บนัทึกกิจกรรม
ประเมินท่ี 2 ชอ้น 
หรือ สอ้ม  
จ านวน 16 ขอ้ 

1. วตัถปุระสงค ์
2. ผูป้ระเมิน 
3. อปุกรณ ์
4. เร่ิมประเมิน 
5. หยดุประเมิน 
6. วิธีการประเมิน 
7. การใหค้ะแนน 
8. แบบบนัทึกกิจกรรมประเมิน 

1. วตัถปุระสงค ์คือ เด็ก
สามารถบอกชื่อบตัร
ภาพตามกติกาได ้
2. วิธีการประเมินการ
ควบคมุความยบัชั่งชั่งใจ 
ผ่านการบอกชื่อบตัร
ภาพชอ้นและสอ้ม โดย
ภาพชอ้นบอกชื่อสอ้ม 
และภาพสอ้มบอกชือ่
ชอ้น 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

หัวข้อ การประเมิน ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หา 
กิจกรรม
ประเมินท่ี 3  
“ตัง้ใจฟังนะ 
นิทานหุ่นมือ” 

การจ าเพื่อใชง้าน 
และ การควบคมุ
ความยบัชั่งชั่งใจ 
ดว้ยแบบบนัทึก
กิจกรรมประเมินท่ี 3 
ตัง้ใจฟังนะ นิทาน
หุ่นมือ แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ การจ าเพือ่
ใชง้านจ านวน 5 ขอ้ 
และการควบคมุ
ความยบัชั่งชั่งใจ
จ านวน 2 ขอ้ 

1. วตัถปุระสงค ์
2. ผูป้ระเมิน 
3. อปุกรณ ์
4. เร่ิมประเมิน 
5. หยดุประเมิน 
6. วิธีการประเมิน 
7. การใหค้ะแนน 
8. แบบบนัทึกกิจกรรมประเมิน 

1. วตัถปุระสงค ์คือ เด็ก
สามารถตอบค าถามจาก
เร่ืองท่ีฟัง และนั่งฟังอยู่
กบัท่ีนั่งไดจ้นนิทานจบ 
2. วิธีการประเมินการจ า
เพื่อใชง้านและการ
ควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ 
ผ่านการสงัเกต
พฤติกรรมขณะท่ีผูว้ิจยั
เล่านิทานหุ่นมือ 
หลงัจากนัน้ใหเ้ด็กตอบ
ค าถามจากนิทานท่ีฟัง 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่
มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   

ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
และ ขั้นตอนท่ี 2 หาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง โดยใชเ้ครื่องมือ คือ แบบประเมิน
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัยมหิดล (2557) และโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ท่ีถูกสรา้งขึน้ในระยะท่ี 2 ซึ่งใช้
การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการหาสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   และเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Content Analysis  สามารถสรุป
ผลการวิจยัได ้ดงันี ้  
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ขั้นตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

จากการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง กลุ่มเป้าหมายจะไดร้บัการประเมินก่อน
และหลงัดว้ยกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิง จ านวน 3 กิจกรรมประเมิน ได้แก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าได้ไหม อะไรหายไป” กิจกรรม
ประเมินท่ี 2 “ช้อน หรือ ส้อม” และ กิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตั้งใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” และแบบ
ประเมินหลังท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 4 จาก 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 1 การเล่น Board 
Game กิจกรรมท่ี 4 การเล่านิทานและแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมท่ี 6 การนั่ งอยู่กับท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหัด และ กิจกรรมท่ี 7 การตากผา้ จากโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ซึ่ง
ไดผ้ลการประเมิน ดงันี ้

1.1 ผลคะแนนจากแบบประเมินหลังท ากิจกรรม 
คะแนนจากแบบประเมินหลังท ากิจกรรมครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 4 จาก 4

กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 1 การเล่น Board Game  กิจกรรมท่ี 4 การเล่านิทานและแสดงบทบาท
สมมติ  กิจกรรมท่ี 5 การเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปโรงเรียน   กิจกรรมท่ี 6 การนั่ งอยู่กับท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหดั  และกิจกรรมที่ 7 การตากผา้  ในแต่ละกิจกรรมหลังจากการฝึก 
4 ครัง้ กลุ่มเป้าหมายจะถกูประเมินในครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 4 ซึ่งแสดงผลคะแนนของกลุ่มเป้าหมาย 
2 คน ดงันี ้

ตาราง 35 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 จากแบบประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 4 
จากกิจกรรมที่ 1 4 6 และ 7 

กิจกรรมฝึก 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ร้อยละของ
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที ่1 การเล่น 
Board Game 

2 4 2 40.00 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

กิจกรรมฝึก 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ร้อยละของ
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทาน
และแสดงบทบาทสมมติ 

2 4 2 40.00 

กิจกรรมที่ 6 การนั่งอยู่กบัท่ี
เมื่อรบัประทานอาหาร/ท า
แบบฝึกหดั 

3 4 1 20.00 

กิจกรรมที่ 7 การตากผา้ 3 5 2 40.00 
รวม (20 คะแนน) 10 17 7 35.00 

 
จากตาราง 35 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 4 กิจกรรม

หลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 เท่ากบั 10 คะแนน และคะแนนรวมของทัง้ 4 กิจกรรมหลงัท ากิจกรรมครัง้
ท่ี 4 เท่ากบั 16 คะแนน ซึ่งมีคะแนนความกา้วหนา้รวมของทัง้ 4 กิจกรรม เท่ากบั 7 คะแนน หรือมี
ความกา้วหนา้รอ้ยละ 35.00 

ตาราง 36 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 จากแบบประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 4 
จากกิจกรรมที่ 1 4 6 และ 7 

กิจกรรมฝึก 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 
คะแนน

หลังฝึกคร้ัง
ที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ร้อยละของ
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที ่1 การเล่น 
Board Game 

1 4 3 60.00 

กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทาน
และแสดงบทบาทสมมติ 

3 4 1 20.00 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

กิจกรรมฝึก 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 
คะแนน

หลังฝึกคร้ัง
ที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ร้อยละของ
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 6 การนั่งอยู่กบั
ท่ีเมื่อรบัประทานอาหาร/
ท าแบบฝึกหดั 

2 4 2 40.00 

กิจกรรมที่ 7 การตากผา้ 2 4 2 40.00 
รวม (20 คะแนน) 8 16 8 40.00 

 
จากตาราง 36 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 4 กิจกรรม

หลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 เท่ากบั 8 คะแนน และคะแนนรวมของทัง้ 4 กิจกรรมหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 
4 เท่ากับ 16 คะแนน ซึ่งมีคะแนนความกา้วหนา้รวมของทัง้ 4 กิจกรรม เท่ากับ 8 คะแนน หรือมี
ความกา้วหนา้รอ้ยละ 40.00 

1.2 ผลคะแนนจากกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  

คะแนนจากกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจ านวน 3 กิจกรรมประเมิน ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม 
อะไรหายไป” กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” และ กิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ นิทาน
หุ่นมือ” ซึ่งแสดงผลคะแนนของกลุ่มเป้าหมาย 2 คน ดงันี ้
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ตาราง 37 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 จากกิจกรรมประเมินท่ี 1 – 3 โดยผูว้ิจยั ก่อนและหลัง
การเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กท่ีมีอาการสมาธิสัน้ระดบัปฐมวยัโดยการ
มีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

กิจกรรมประเมิน 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
คะแนน

ความก้าวหน้า 
ร้อยละของ

ความก้าวหน้า 
กิจกรรมประเมินท่ี 1  
“จ าไดไ้หม อะไรหายไป”  
(7 คะแนน) 

2 5 3 42.87 

กิจกรรมประเมินท่ี 2 
“ชอ้น หรือ สอ้ม” (14 
คะแนน) 

5 10 5 35.71 

กิจกรรมประเมินท่ี 3  
“ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” 
- ดา้นการจ าเพือ่ใชง้าน      
(5 คะแนน) 
- ดา้นการควบคมุความ
ยบัยัง้ชั่งใจ (2 คะแนน) 

  

2 4 2 40.00 

0 2 2 100.00 

รวม (28 คะแนน) 9 21 12 42.86 

 

จากตาราง 37 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 3 กิจกรรม
ประเมิน ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 9 คะแนน และคะแนนรวมหลังเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 
เท่ากับ 21 คะแนน ซึ่งมีคะแนนความกา้วหนา้รวมของกิจกรรมประเมินเท่ากับ 12 คะแนน หรือมี
ความกา้วหนา้รอ้ยละ 42.86 
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ตาราง 38 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 จากกิจกรรมประเมินท่ี 1 – 3 โดยผูว้ิจยั ก่อนและหลัง
การเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กท่ีมีอาการสมาธิสัน้ระดบัปฐมวยัโดยการ
มีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

กิจกรรมประเมิน 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
คะแนน

ความก้าวหน้า 
ร้อยละของ

ความก้าวหน้า 
กิจกรรมประเมินท่ี 1  
“จ าไดไ้หม อะไรหายไป”  
(7 คะแนน) 

3 6 3 42.87 

กิจกรรมประเมินท่ี 2 
“ชอ้น หรือ สอ้ม” (14 
คะแนน) 

8 10 2 14.29 

กิจกรรมประเมินท่ี 3  
“ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” 
- ดา้นการจ าเพือ่ใชง้าน      
(5 คะแนน) 
- ดา้นการควบคมุความ
ยบัยัง้ชั่งใจ (2 คะแนน) 

  

1 4 3 60.00 

0 2 2 100.00 

รวม (28 คะแนน) 12 22 10 35.71 

 

จากตาราง 38 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 3 กิจกรรม
ประเมิน ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 12 คะแนน และคะแนนรวมหลังเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 
เท่ากับ 22 คะแนน ซึ่งมีคะแนนความกา้วหนา้รวมของกิจกรรมประเมินเท่ากับ 10 คะแนน หรือมี
ความกา้วหนา้รอ้ยละ 35.71 
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1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

คะแนนจากแบบประเมินหลังท ากิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 4 จาก 4 กิจกรรม  และ
คะแนนจากกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงจ านวน 3 กิจกรรม เมื่อน าไปหารอ้ยละของความกา้วหนา้ มีผลประสิทธิภาพดงันี ้

ตาราง 39 ผลการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

การประเมิน 
ร้อยละของความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ย

ของ 
ร้อยละ 

กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 

การประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 4  
  กิจกรรมที ่1 (5 คะแนน) 40.00 60.00 50.00 
  กิจกรรมที ่2 (5 คะแนน) 40.00 20.00 30.00 
  กิจกรรมที ่6 (5 คะแนน) 20.00 40.00 30.00 
  กิจกรรมที ่7 (5 คะแนน) 40.00 40.00 40.00 
รวม 4 กจิกรรม (20 คะแนน) 35.00 40.00 37.50 
กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหาร   
  กิจกรรมประเมินท่ี 1 (7 คะแนน) 42.87 42.87 42.87 
  กิจกรรมประเมินท่ี 2 (14 คะแนน) 35.71 14.29 25.00 
  กิจกรรมประเมินท่ี 3 (7 คะแนน) 57.16 71.45 64.30 
รวม 3 กจิกรรม  (28 คะแนน) 42.86 35.71 39.29 

 
จากตาราง 39 พบว่าค่าเฉล่ียของความกา้วหนา้หลังจากฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิง

บริหาร 4 กิจกรรมเท่ากับรอ้ยละ 37.50  และความกา้วหนา้จากการประเมินดว้ยกิจกรรมประเมิน
การคิดเชิงบริหาร 3 กิจกรรมเท่ากบัรอ้ยละ 39.29 
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1.4 การปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

หลังจากน าโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองไปทดลองใชก้ับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 2 คน ดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิงจ านวน 4 กิจกรรม รวมทั้งประเมินด้วยกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงก่อนและหลังเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง แลว้พบว่าควรปรบัปรุงโปรแกรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 คู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหต้อ้งปรบัคู่มือก่อนน าไปใชจ้ริงกับผูป้กครองโดย
เปลี่ยนวิธีการเยี่ยมบา้นเป็นการใหผู้ป้กครองอดัวีดิโอขณะท ากิจกรรมส่งใหผู้ว้ิจยั และในขัน้ตอนท่ี
ผู้ปกครองออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารกิจกรรมท่ี 9 – 11 ปรับให้เป็นการให้
ค าแนะน า-ปรกึษารายบุคคลแทนการเขา้รว่มอบรมเชิงปฏิบติัการ 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ   
สมาธิสัน้ เพิ่มขอ้บ่งชีใ้นการท ากิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ไดแ้ก่ กิจกรรมที่ 1 Board game 
ในขั้นตอนของการวางบัตรภาพ ซึ่งผูท่ี้วางบัตร จะตอ้งวางบัตรภาพทันที โดยไม่ใหผู้เ้ล่นคนใดได้
เห็นภาพในบตัรภาพก่อน และกิจกรรมที่ 7 การตากผา้ ผูส้อนควรมีความยืดหยุ่นในวิธีการตากผา้ 
เน่ืองจากอปุกรณท่ี์ใชใ้นการตากผา้แต่ละครอบครวัมีความแตกต่างกนั 

ส่วนท่ี 3 กิจกรรมประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ในกิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้นหรือสอ้ม” เน่ืองจากการวางบตัรภาพ
ใชร้ะยะเวลารวดเร็วและผูว้ิจัยตอ้งจดบันทึกคะแนนไปดว้ย ดงันัน้จึงเพิ่มการอัดวีดิโอเพื่อจะไดจ้ด
บนัทึกคะแนนภายหลงั ซึ่งจะท าใหเ้กิดความแม่นย าและถกูตอ้งในการบนัทึกคะแนน  

 

 

 



  

 

197 

ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

จากการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง กลุ่มเป้าหมายจะไดร้บัการประเมินก่อน
และหลังด้วยแบบประเมินพฤติกรรมท่ี เป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102)   
แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) รวมทัง้กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง จ านวน 3 กิจกรรมประเมิน ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมิน
ท่ี 1 “จ าได้ไหม อะไรหายไป” กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ช้อน หรือ ส้อม” และ กิจกรรมประเมินท่ี 3 
“ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” และแบบประเมินหลังท ากิจกรรม 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 1 การ
เล่น Board Game กิจกรรมที่ 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษกิจกรรม
ท่ี 4 การเล่านิทานและแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมท่ี 5 การเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 6 การนั่งอยู่กับท่ีเมื่อรบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหัด กิจกรรมท่ี 7 การตากผา้ และ
กิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และพบัชดุนอนทัง้นี ้ซึ่งไดผ้ลการประเมินแต่ละเครื่องมือ ดงันี ้

2.1 ผลคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดย
ครูประจ าชั้น  

ก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง  ดงัตาราง 36 

 
ตาราง 40 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 จากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) 
โดยครูประจ าชัน้ ก่อนและหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
 

พฤติกรรม 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง คะแนนความก้าวหน้า 
1.อาการขาดสมาธิ 18 11 7 
2.อาการอยู่ไม่น่ิง/
หนุหนัพลนัแล่น 

15 14 1 

3.อาการดือ้ 14 4 10 
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จากตาราง 40 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 พบว่าคะแนนดา้นอาการขาดสมาธิก่อน
เขา้รว่มโปรแกรมได ้18 คะแนน และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้11 คะแนน คะแนนดา้นอาการอยู่ไม่
น่ิง/หุนหันพลันแล่นก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมได ้15 คะแนน และหลังเขา้ร่วมโปรแกรมได ้14 คะแนน 
และคะแนนด้านอาการดือ้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมได้ 14 คะแนน และหลังเข้าร่วมโปรแกรมได้ 4 
คะแนน 

ตาราง 41 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 จากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) 
โดยครูประจ าชัน้ ก่อนและหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

พฤติกรรม 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง คะแนนความก้าวหน้า 
1.อาการขาดสมาธิ 18 10 8 
2.อาการอยู่ไม่น่ิง/
หนุหนัพลนัแล่น 

20 10 10 

3.อาการดือ้ 19 6 13 

 

จากตาราง 41 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 พบว่าคะแนนดา้นอาการขาดสมาธิก่อน
เขา้ร่วมโปรแกรมได ้18คะแนน และหลังเขา้ร่วมโปรแกรมได ้10 คะแนน คะแนนดา้นอาการอยู่ไม่
น่ิง/หุนหันพลันแล่นก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมได ้20 คะแนน และหลังเขา้ร่วมโปรแกรมได ้10 คะแนน 
และคะแนนด้านอาการดือ้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมได้ 19 คะแนน และหลังเข้าร่วมโปรแกรมได้ 6 
คะแนน 
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ตาราง 42 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 จากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) 
โดยครูประจ าชัน้ ก่อนและหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

พฤติกรรม 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 3 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง คะแนนความก้าวหน้า 
1.อาการขาดสมาธิ 20 16 4 
2.อาการอยู่ไม่น่ิง/
หนุหนัพลนัแล่น 

15 11 4 

3.อาการดือ้ 15 5 10 

 
จากตาราง 42 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 พบว่าคะแนนดา้นอาการขาดสมาธิก่อน

เขา้รว่มโปรแกรมได ้20 คะแนน และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้16 คะแนน คะแนนดา้นอาการอยู่ไม่
น่ิง/หุนหันพลันแล่นก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมได ้15 คะแนน และหลังเขา้ร่วมโปรแกรมได ้11 คะแนน 
และคะแนนด้านอาการดือ้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมได้ 15 คะแนน และหลังเข้าร่วมโปรแกรมได้ 5 
คะแนน 

2.2 ผลคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) โดย
ผู้ปกครอง  

ก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ซึ่งมีผลคะแนนดงันี ้
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ตาราง 43 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 จากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) 
โดยผูป้กครองก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

พฤติกรรม 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง คะแนนความก้าวหน้า 
1.อาการขาดสมาธิ 10 8 2 
2.อาการอยู่ไม่น่ิง/
หนุหนัพลนัแล่น 

9 7 2 

3.อาการดือ้ 7 2 5 

 

จากตาราง 43 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 พบว่าคะแนนดา้นอาการขาดสมาธิก่อน
เขา้ร่วมโปรแกรมได ้10 คะแนน และหลังเขา้ร่วมโปรแกรมได ้8 คะแนน คะแนนดา้นอาการอยู่ไม่
น่ิง/หนุหนัพลนัแล่นก่อนเขา้รว่มโปรแกรมได ้9 คะแนน และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้7 คะแนน และ
คะแนนดา้นอาการดือ้ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมได ้7 คะแนน และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้2 คะแนน 

ตาราง 44 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 จากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) 
โดยผูป้กครองก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

พฤติกรรม 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง คะแนนความก้าวหน้า 
1.อาการขาดสมาธิ 16 12 4 
2.อาการอยู่ไม่น่ิง/
หนุหนัพลนัแล่น 

11 9 2 

3.อาการดือ้ 7 2 5 
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จากตาราง 44 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 พบว่าคะแนนดา้นอาการขาดสมาธิก่อน
เขา้รว่มโปรแกรมได ้16 คะแนน และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้12 คะแนน คะแนนดา้นอาการอยู่ไม่
น่ิง/หุนหันพลันแล่นก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมได ้11 คะแนน และหลังเขา้ร่วมโปรแกรมได ้9 คะแนน 
และคะแนนด้านอาการดือ้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมได้ 7 คะแนน และหลังเข้าร่วมโปรแกรมได้ 2 
คะแนน 

ตาราง 45 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 จากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) 
โดยผูป้กครองก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

พฤติกรรม 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 3 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง คะแนนความก้าวหน้า 
1.อาการขาดสมาธิ 14 10 4 
2.อาการอยู่ไม่น่ิง/
หนุหนัพลนัแล่น 

23 15 8 

3.อาการดือ้ 11 6 5 

 

จากตาราง 41 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 พบว่าคะแนนดา้นอาการขาดสมาธิก่อน
เขา้รว่มโปรแกรมได ้14 คะแนน และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้10 คะแนน คะแนนดา้นอาการอยู่ไม่
น่ิง/หุนหันพลันแล่นก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมได ้23 คะแนน และหลังเขา้ร่วมโปรแกรมได ้15 คะแนน 
และคะแนนด้านอาการดือ้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมได้ 11 คะแนน และหลังเข้าร่วมโปรแกรมได้  
6 คะแนน 

2.3 ผลคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้านการคิดเชิง
บริหาร MU.EF 102 โดยครูประจ าชั้น 

ก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ซึ่งมีผลคะแนนดงันี ้ 
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ตาราง 46 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 จากแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิด
เชิงบริหาร MU.EF 102 โดยครูประจ าชั้น ก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ตัวบ่งชีปั้ญหาพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ตัวบ่งชีปั้ญหาการหยุด การยับย้ัง
พฤติกรรม 

 

1.ไม่รูต้วัว่าก าลงัรบกวนผูอ้ื่นอยู่ขณะอยู่ในชัน้
เรียน 

4 2 2 

2.แสดงท่าทางสนกุพอใจเมื่อแกลง้เพื่อนท าให้
เจ็บหรือเสียใจ เช่น ผลกัเพื่อนจนลม้ลง ปัด
บล็อกไมท่ี้เพื่อนก าลงัต่ออยู่ลม้ลง 

3 1 2 

3.อยู่ไม่น่ิง กระสบักระส่าย ลกุลีล้กุลน 2 1 1 
4.ไม่ไดต้ัง้ใจท างาน หากตอ้งท าก็ท า 
แบบลวก ๆ ขอไปที 

4 1 3 

5.อยากไดอ้ะไรตอ้งไดท้นัที ลงไปนอนดิน้กบั
พืน้เมื่อไม่ไดอ้ย่างใจ 

1 0 1 

6.พดูแทรกขณะท่ีครูก าลงัพดู แมว้่าครูจะ
ตกัเตือนแลว้ 

3 1 2 

7.หนุหนัพลันแล่น ไม่ยัง้คิดเช่น แย่งของขณะท่ี
เพื่อนก าลงัเล่น 

4 2 2 

8.เล่นเสียงดงัไม่ยอมหยดุ แมว้่าครูจะเตือนแลว้ 3 2 1 
9.ถกูเบี่ยงเบนความสนใจไดง้่าย วอกแวกง่าย
ขณะท ากิจกรรม 

4 2 2 

10.เล่นแบบบา้บิ่นไม่กลวัตลอดจนเจ็บตวั 4 2 2 
รวม 32 14 18 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

ตัวบ่งชีปั้ญหาพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ตัวบ่งชีปั้ญหาด้านความจ าขณะท างาน   
21.เมื่อสั่งงาน 2-3 อย่าง จ าไดเ้พียงค าสั่งแรก
หรือค าสั่งสดุทา้ย 

3 2 1 

22.ไม่สามารถจดจอ่กบังานท่ีต่อเน่ืองเป็น
ขัน้ตอนไดจ้นเสร็จ เช่น ต่อจิ๊กซอวห์ลายชิน้จน
เสร็จ (จ านวนชิน้ตามวยั 3 ขวบ 6 ชิน้, 4 ขวบ 8 
ชิน้, 5 ขวบ 10 ชิน้) 

1 1 0 

23.ท าผิดซ า้ในเร่ืองเดิมท่ีเคยสอนหรือเคย
ชีแ้นะไปแลว้ เช่น ไม่ลา้งมือกอ่นทานอาหาร   
ไม่ทิง้กล่องนมลงถงัขยะ 

3 2 1 

24.ไม่สามารถสนทนาหวัขอ้เดิมไดจ้นจบ ไม่
สามารถอธิบายเล่าเร่ืองท่ีเพิ่งเกิดขึน้เมื่อวานได้
จนจบ 

2 2 0 

25.ไม่สามารถเล่าทวน ตอบค าถาม หรือบอก
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีครูพึ่งจะเล่าให้
ฟังจบลงไป (เช่น ตวัละครฉาก เหตกุารณ ์
เร่ืองราว) 

2 2 0 

26.สมาธิสัน้ ระยะความสนใจจดจอ่สัน้ ไม่
สามารถจดจ่อท ากจิกรรมในชัน้เรียนรว่มกบั
เพื่อน ๆ 

3 1 2 

รวม 14 10 4 
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จากตาราง 46 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 พบว่าคะแนนด้านตัวบ่งชี ้ปัญหา        
การหยดุ การยบัยัง้พฤติกรรม (ขอ้ 1-10) ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมไดค้ะแนนรวม 32 คะแนน เทียบได้
กับค่า T มากกว่า 60 ซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหามาก และหลังเขา้ร่วมโปรแกรมไดค้ะแนนรวม 14 
คะแนน เทียบไดก้ับค่า T 45-55  ซึ่งแปลผลไดว้่าซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหาปานกลาง คะแนนดา้น
ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นความจ าขณะท างาน (ขอ้ 21-26) ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมได ้14 คะแนน เทียบได้
กบัค่า T มากกว่า 60 ซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหามาก และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้10 คะแนน เทียบ
ไดก้บัค่า T 45-55  ซึ่งแปลผลไดว้่าซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหาปานกลาง 

ตาราง 47 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 จากแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิด
เชิงบริหาร MU.EF 102 โดยครูประจ าชั้น ก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ตัวบ่งชีปั้ญหาพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ตัวบ่งชีปั้ญหาการหยุด การยับย้ัง
พฤติกรรม  

 

1.ไม่รูต้วัว่าก าลงัรบกวนผูอ้ื่นอยู่ขณะอยู่ในชัน้
เรียน 

3 2 1 

2.แสดงท่าทางสนกุพอใจเมื่อแกลง้เพื่อนท าให้
เจ็บหรือเสียใจ เช่น ผลกัเพื่อนจนลม้ลง ปัด
บล็อกไมท่ี้เพื่อนก าลงัต่ออยู่ลม้ลง 

2 0 2 

3.อยู่ไม่น่ิง กระสบักระส่าย ลกุลีล้กุลน 4 2 2 
4.ไม่ไดต้ัง้ใจท างาน หากตอ้งท าก็ท า 
แบบลวก ๆ ขอไปที 

4 1 3 

5.อยากไดอ้ะไรตอ้งไดท้นัที ลงไปนอนดิน้กบั
พืน้เมื่อไม่ไดอ้ย่างใจ 

2 0 2 

6.พดูแทรกขณะท่ีครูก าลงัพดู แมว้่าครูจะ
ตกัเตือนแลว้ 

3 0 3 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ตัวบ่งชีปั้ญหาพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

7.หนุหนัพลันแล่น ไม่ยัง้คิดเช่น แย่งของ
ขณะท่ีเพื่อนก าลงัเล่น 

3 2 1 

8.เล่นเสียงดงัไม่ยอมหยดุ แมว้่าครูจะเตือน
แลว้ 

4 1 3 

9.ถกูเบี่ยงเบนความสนใจไดง้่าย วอกแวกง่าย
ขณะท ากิจกรรม 

4 2 2 

10.เล่นแบบบา้บิ่นไม่กลวัตลอดจนเจ็บตวั 2 1 1 
รวม 31 11 20 

ตัวบ่งชีปั้ญหาด้านความจ าขณะท างาน  
21.เมื่อสั่งงาน 2-3 อย่าง จ าไดเ้พียงค าสั่งแรก
หรือค าสั่งสดุทา้ย 

4 2 2 

22.ไม่สามารถจดจอ่กบังานท่ีต่อเน่ืองเป็น
ขัน้ตอนไดจ้นเสร็จ เช่น ต่อจิ๊กซอวห์ลายชิน้จน
เสร็จ (จ านวนชิน้ตามวยั 3 ขวบ 6 ชิน้, 4 ขวบ 
8 ชิน้, 5 ขวบ 10 ชิน้) 

4 1 3 

23.ท าผิดซ า้ในเร่ืองเดิมท่ีเคยสอนหรือเคย
ชีแ้นะไปแลว้ เช่น ไม่ลา้งมือกอ่นทานอาหาร   
ไม่ทิง้กล่องนมลงถงัขยะ 

2 1 1 

24.ไม่สามารถสนทนาหวัขอ้เดิมไดจ้นจบ ไม่
สามารถอธิบายเล่าเร่ืองท่ีเพิ่งเกิดขึน้เมื่อวาน
ไดจ้นจบ 

4 1 3 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ตัวบ่งชีปั้ญหาพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

25.ไม่สามารถเล่าทวน ตอบค าถาม หรือบอก
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีครูพึ่งจะเล่า
ใหฟั้งจบลงไป (เช่น ตวัละครฉาก เหตกุารณ ์
เร่ืองราว) 

4 1 3 

26.สมาธิสัน้ ระยะความสนใจจดจอ่สัน้ ไม่
สามารถจดจ่อท ากจิกรรมในชัน้เรียนรว่มกบั
เพื่อน ๆ 

4 2 2 

รวม 22 8 14 

 
จากตาราง 47 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 พบว่าคะแนนด้านตัวบ่งชี ้ปัญหา       

การหยดุ การยบัยัง้พฤติกรรม (ขอ้ 1-10) ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมไดค้ะแนนรวม 31 คะแนน 8 เทียบ
ไดก้บัค่า T มากกว่า 60 ซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหามาก และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมไดค้ะแนนรวม 11 
คะแนน เทียบไดก้ับค่า T 45-55  ซึ่งแปลผลไดว้่าซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหาปานกลาง คะแนนดา้น
ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นความจ าขณะท างาน (ขอ้ 21-26) ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมได ้22 คะแนน เทียบได้
กบัค่า T มากกว่า 60 ซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหามาก และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้8 คะแนน เทียบได้
กบัค่า T 45-55  ซึ่งแปลผลไดว้่าซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหาปานกลาง 
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ตาราง 48 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 จากแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิด
เชิงบริหาร MU.EF 102 โดยครูประจ าชั้น ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิด         
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ตัวบ่งชีปั้ญหาพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 3 

คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ตัวบ่งชีปั้ญหาการหยุด การยับย้ัง
พฤติกรรม  

 

1.ไม่รูต้วัว่าก าลงัรบกวนผูอ้ื่นอยู่ขณะอยู่ในชัน้
เรียน 

4 2 2 

2.แสดงท่าทางสนกุพอใจเมื่อแกลง้เพื่อนท าให้
เจ็บหรือเสียใจ เช่น ผลกัเพื่อนจนลม้ลง ปัด
บล็อกไมท่ี้เพื่อนก าลงัต่ออยู่ลม้ลง 

3 2 1 

3.อยู่ไม่น่ิง กระสบักระส่าย ลกุลีล้กุลน 4 3 1 
4.ไม่ไดต้ัง้ใจท างาน หากตอ้งท าก็ท า 
แบบลวก ๆ ขอไปที 

4 2 2 

5.อยากไดอ้ะไรตอ้งไดท้นัที ลงไปนอนดิน้กบั
พืน้เมื่อไม่ไดอ้ย่างใจ 

2 0 2 

6.พดูแทรกขณะท่ีครูก าลงัพดู แมว้่าครูจะ
ตกัเตือนแลว้ 

4 1 3 

7.หนุหนัพลันแล่น ไม่ยัง้คิดเช่น แย่งของ
ขณะท่ีเพื่อนก าลงัเล่น 

4 2 2 

8.เล่นเสียงดงัไม่ยอมหยดุ แมว้่าครูจะเตือนแลว้ 3 1 2 
9.ถกูเบี่ยงเบนความสนใจไดง้่าย วอกแวกง่าย
ขณะท ากิจกรรม 

4 2 2 

10.เล่นแบบบา้บิ่นไม่กลวัตลอดจนเจ็บตวั 2 0 2 
รวม 34 15 19 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ตัวบ่งชีปั้ญหาพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 3 

คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

ตัวบ่งชีปั้ญหาด้านความจ าขณะท างาน  
21.เมื่อสั่งงาน 2-3 อย่าง จ าไดเ้พียงค าสั่งแรก
หรือค าสั่งสดุทา้ย 

3 2 1 

22.ไม่สามารถจดจอ่กบังานท่ีต่อเน่ืองเป็น
ขัน้ตอนไดจ้นเสร็จ เช่น ต่อจิ๊กซอวห์ลายชิน้จน
เสร็จ (จ านวนชิน้ตามวยั 3 ขวบ 6 ชิน้, 4 ขวบ 
8 ชิน้, 5 ขวบ 10 ชิน้) 

3 1 2 

23.ท าผิดซ า้ในเร่ืองเดิมท่ีเคยสอนหรือเคย
ชีแ้นะไปแลว้ เช่น ไม่ลา้งมือกอ่นทานอาหาร   
ไม่ทิง้กล่องนมลงถงัขยะ 

3 1 2 

24.ไม่สามารถสนทนาหวัขอ้เดิมไดจ้นจบ ไม่
สามารถอธิบายเล่าเร่ืองท่ีเพิ่งเกิดขึน้เมื่อวาน
ไดจ้นจบ 

4 0 4 

25.ไม่สามารถเล่าทวน ตอบค าถาม หรือบอก
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีครูพึ่งจะเล่า
ใหฟั้งจบลงไป (เช่น ตวัละครฉาก เหตกุารณ ์
เร่ืองราว) 

3 2 1 

26.สมาธิสัน้ ระยะความสนใจจดจอ่สัน้ ไม่
สามารถจดจ่อท ากจิกรรมในชัน้เรียนรว่มกบั
เพื่อน ๆ 

4 3 1 

รวม 20 9 11 
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จากตาราง 48 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 พบว่าคะแนนด้านตัวบ่งชี ้ปัญหา       
การหยดุ การยบัยัง้พฤติกรรม (ขอ้ 1-10) ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมไดค้ะแนนรวม 34 คะแนน เทียบได้
กับค่า T มากกว่า 60 ซึ่งแปลผลได้ว่ามีปัญหามากและหลังเข้าร่วมโปรแกรมได้คะแนนรวม 15 
คะแนน เทียบไดก้ับค่า T 45-55  ซึ่งแปลผลไดว้่าซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหาปานกลาง คะแนนดา้น
ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นความจ าขณะท างาน (ขอ้ 21-26) ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมได ้20 คะแนน เทียบได้
กบัค่า T มากกว่า 60 ซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหามาก และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมได ้9 คะแนน เทียบได้
กบัค่า T 45-55  ซึ่งแปลผลไดว้่าซึ่งแปลผลไดว้่ามีปัญหาปานกลาง 

2.4 ผลคะแนนจากแบบประเมินหลังท ากิจกรรม 
คะแนนจากแบบประเมินหลังท ากิจกรรมครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 4 จาก 8 

กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 การเล่น Board Game  กิจกรรมท่ี 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา  
กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษ  กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทานและแสดงบทบาทสมมติ  กิจกรรมที่ 5 
การเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปโรงเรียน   กิจกรรมท่ี 6 การนั่ งอยู่กับท่ีเมื่อรับประทานอาหาร/ท า
แบบฝึกหดั  กิจกรรมที่ 7 การตากผา้  กิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และพบัชดุนอน และกิจกรรมที่ 9 
- 11 บนัทึกการออกแบบกิจกรรมส าหรบัผูป้กครอง ในแต่ละกิจกรรมหลงัจากการฝึก 4 ครัง้ โดยจะ
ท าการประเมินในครัง้ท่ี  และครัง้ท่ี 4 ซึ่งมีผลคะแนนดงันี ้

ตาราง 49 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 จากแบบประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 4 
จากกิจกรรมที่ 1 – 11 

กิจกรรมฝึก 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที ่1 การเล่น Board Game 2 3 1 
กิจกรรมที่ 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา 2 4 2 
กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษ 3 5 2 
กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทานและแสดง
บทบาทสมมติ 

1 4 3 

กิจกรรมที่ 5 การเตรียมอปุกรณก์่อนไป
โรงเรียน 

3 5 2 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

กิจกรรมฝึก 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 6 การนั่งอยู่กบัท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหดั 

2 4 2 

กิจกรรมที่ 7 การตากผา้ 4 5 1 
กิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และพบัชดุ
นอน 

3 5 2 

กิจกรรมที่ 9 ป้ันดินน า้มนั 4 5 1 
กิจกรรมที่ 10 ระบายสีน า้ 4 5 1 
กิจกรรมที่ 11 เกมตึกถล่ม 4 5 1 

รวม 32 50 18 

 
จากตาราง 49 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 พบว่าคะแนนรวมของทัง้ 11 กิจกรรม

หลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 เท่ากบั 32 คะแนน และคะแนนรวมของทัง้ 11 กิจกรรมหลงัท ากิจกรรมครัง้
ท่ี 4 เท่ากบั 50 คะแนน 

ตาราง 50 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 จากแบบประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 4 
จากกิจกรรมที่ 1 – 11 

กิจกรรมฝึก 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที ่1 การเล่น Board Game 2 3 1 
กิจกรรมที่ 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา   1 4 3 
กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษ   4 5 1 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

กิจกรรมฝึก 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทานและแสดง
บทบาทสมมติ 1 3 2 
กิจกรรมที่ 5 การเตรียมอปุกรณก์่อนไป
โรงเรียน   2 5 3 
กิจกรรมที่ 6 การนั่งอยู่กบัท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหดั 2 5 3 
กิจกรรมที่ 7 การตากผา้ 3 5 2 
กิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และพบัชดุ
นอน 4 5 1 
กิจกรรมที่ 9 เล่นโดมิโน่ 4 5 1 
กิจกรรมที่ 10 ท าขา้วผดั 4 5 1 
กิจกรรมที่ 11 เลีย้งลกูบอล 5 5 0 

รวม 32 50 18 

 

จากตาราง 50 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 พบว่าคะแนนรวมของทัง้ 11 กิจกรรม
หลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 เท่ากบั 32 คะแนน และคะแนนรวมของทัง้ 11 กิจกรรมหลงัท ากิจกรรมครัง้
ท่ี 4 เท่ากบั 50 คะแนน 
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ตาราง 51 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 จากแบบประเมินหลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 4 
จากกิจกรรมที่ 1 – 11 

กิจกรรมฝึก 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 3 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 1 

คะแนนหลัง
ฝึกคร้ังที่ 4 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

กิจกรรมที ่1 การเล่น Board Game 1 3 2 
กิจกรรมที่ 2 การเคล่ือนไหวตามกติกา   2 4 2 
กิจกรรมที่ 3 ศิลปะจากกระดาษ   2 4 2 
กิจกรรมที่ 4 การเล่านิทานและแสดง
บทบาทสมมติ 1 5 4 
กิจกรรมที่ 5 การเตรียมอปุกรณก์่อนไป
โรงเรียน   3 5 2 
กิจกรรมที่ 6 การนั่งอยู่กบัท่ีเมื่อ
รบัประทานอาหาร/ท าแบบฝึกหดั 1 5 4 
กิจกรรมที่ 7 การตากผา้ 3 5 2 
กิจกรรมที่ 8 การจดักลุ่มผา้และพบัชดุ
นอน 4 5 1 
กิจกรรมที่ 9 ต่อจิ๊กซอว ์ 3 5 2 
กิจกรรมที่ 10 สวดมนต ์ 4 5 1 
กิจกรรมที่ 11 เกมจบัคู่ 5 5 0 

รวม 29 51 22 

 

จากตาราง 51 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 พบว่าคะแนนรวมของทัง้ 11 กิจกรรม
หลงัท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 เท่ากบั 29 คะแนน และคะแนนรวมของทัง้ 11 กิจกรรมหลงัท ากิจกรรมครัง้
ท่ี 4 เท่ากบั 51 คะแนน 
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2.5 ผลคะแนนจากกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  

คะแนนจากกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจ านวน 3 กิจกรรมประเมิน ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม 
อะไรหายไป” กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” และ กิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ นิทาน
หุ่นมือ” ซึ่งมีผลคะแนน ดงันี ้

ตาราง 52 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 จากกิจกรรมประเมินท่ี 1 – 3 โดยผูว้ิจยั ก่อนและหลัง
การเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

กิจกรรมประเมิน 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
คะแนน

ความก้าวหน้า 
กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม อะไร
หายไป” 2 3 1 
กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” 7 12 5 
กิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ 
นิทานหุ่นมือ” 

- ดา้นการจ าเพื่อใชง้าน 
- ดา้นการควบคมุความยบัยัง้ 
ชั่งใจ 

 
2 3 1 

1 2 1 

รวม 12 20 8 

 

จากตาราง 52 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 3 กิจกรรม
ประเมิน ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 12 คะแนน และคะแนนรวมหลังเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 
20 คะแนน 
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ตาราง 53 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 จากกิจกรรมประเมินท่ี 1 – 3 โดยผูว้ิจยั ก่อนและหลัง
การเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

กิจกรรมประเมิน 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
คะแนน

ความก้าวหน้า 
กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม อะไร
หายไป” 1 3 2 
กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” 6 12 6 
กิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ 
นิทานหุ่นมือ” 

- ดา้นการจ าเพื่อใชง้าน 
- ดา้นการควบคมุความยบัยัง้ 
ชั่งใจ 

 

1 3 2 

2 2 0 

รวม 10 20 10 

 

จากตาราง 53 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 3 กิจกรรม
ประเมิน ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 10 คะแนน และคะแนนรวมหลังเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 
20 คะแนน 
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ตาราง 54 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 จากกิจกรรมประเมินท่ี 1 – 3 โดยผูว้ิจยั ก่อนและหลัง
การเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

กิจกรรมประเมิน 
กลุ่มเป้าหมายคนที่ 3 

คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
คะแนน

ความก้าวหน้า 
กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม อะไร
หายไป” 1 3 2 
กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” 8 10 2 
กิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ 
นิทานหุ่นมือ” 

- ดา้นการจ าเพื่อใชง้าน 
- ดา้นการควบคมุความยบัยัง้ 
ชั่งใจ 

 
1 4 3 

0 2 2 

รวม 10 19 9 

 

จากตาราง 54 คะแนนของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 3 กิจกรรม
ประเมิน ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 10 คะแนน และคะแนนรวมหลังเขา้ร่วมโปรแกรม เท่ากับ 
19 คะแนน 

2.6 ผลการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง  

ผลการทดสอบประสิทธิผล ประกอบด้วย ผลคะแนนความก้าวหน้าท่ี
เพิ่มขึน้หลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผลการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง ดงันี ้
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ตาราง 55 ผลคะแนนความกา้วหนา้ท่ีเพิ่มขึน้หลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
คะแนนการเข้าร่วมโปรแกรม 

คะแนนความก้าวหน้า 
P2- P1 

ก่อนเข้าร่วม (P1) 
(คะแนนเต็ม 28) 

หลังเข้าร่วม (P2) 
(คะแนนเต็ม 28) 

คนท่ี 1 12 20 8 
คนท่ี 2 10 20 10 
คนท่ี 3 10 19 9 

คะแนนเฉลี่ย 10.67 19.67 9 

 
จากตาราง 55 พบว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั

เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เท่ากับ 10.67 
คะแนน  คะแนนเฉล่ียหลังเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เท่ากับ 19.67 คะแนน  คะแนน
ความกา้วหนา้ท่ีเพิ่มขึน้ เท่ากบั 9 คะแนน  
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ตาราง 56 ผลการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง  

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 

ผลรวม
คะแนน
ก่อนเข้า
ร่วม

โปรแกรม 

ผล
คะแนน
เฉลี่ย

ก่อนเข้า
ร่วม

โปรแกรม 

ผลรวม
คะแนน
หลังเข้า
ร่วม

โปรแกรม 

ผล
คะแนน
เฉลี่ยหลัง
เข้าร่วม
โปรแกรม 

ค่าดัชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 

ร้อย
ละ 

3 32 10.67 59 19.67 0.5192 51.92 

 

จากตาราง 56 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ในการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
มีค่าเท่ากบั 0.5192 รอ้ยละ 51.92 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยั เร่ือง การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง  ซึ่งได้ตั้งความมุ่งหมายย่อย ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง (2) เพื่อสรา้งโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง   (3) เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ เด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ผู้วิจัยจึงได้แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 สงัเคราะหง์านวิจยัจ านวน  8 เร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแนวทางส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
คือ แบบสรุปงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้    

ขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านท่ีมีประสบการณด์้านการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในบริบทของประเทศไทย โดยมีเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
คือ ประเด็นสมัภาษณเ์ชิงลึก เร่ือง สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง   

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยการสรา้ง (ร่าง) โปรแกรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง และประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ี
มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเด็กสมาธิสัน้ ดา้นการศึกษาพิเศษ ดา้นการคิดเชิงบริหาร 
ด้านการวัดผล และด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
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ของผู้ปกครอง และประเด็นสัมภาษณเ์ชิงลึก เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ขั้นตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ทดลองใช้
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองกับกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจ านวน  
2 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินหลังท ากิจกรรม  และกิจกรรม
ประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

ขัน้ตอนท่ี 2 หาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ทดลองใชโ้ปรแกรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองกับกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจ านวน 3 คน และ
ผูป้กครองจ านวน 3 คน รวมทัง้ครูประจ าชัน้ จ านวน 3 คน มีเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
คือ แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) แบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการ
คิดเชิ งบริหาร MU.EF 102 แบบประเมินหลังท ากิจกรรม  และกิจกรรมประเมินการคิด 
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

สรุปผลการวิจัย 
ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ เด็ก

ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ประกอบดว้ยการศึกษา 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 

สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหารทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ และขัน้ตอนท่ี 2 สมัภาษณเ์ชิงลึกผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณด์า้นการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารในบริบทของประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปผลงานวิจยัไดด้งันี ้

1. สภาพปัญหาในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่าผู้ปกครอง ผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน ขาดความรูเ้กี่ยวกับการคิดเชิง
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บริหาร และนกัสหวิชาชีพมีความรูแ้ต่ยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได ้นอกจากนีร้ะยะเวลาในการฝึก
การคิดเชิงบริหารไม่เพียงพอและไม่ต่อเน่ือง 

2. แนวทางส าคัญในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิง พบว่าควรใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการคิดเชิงบริหารแก่ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหาร ควรเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและเลือกตามความสนใจของเด็กแต่ละคน  
อีกทัง้ควรกิจกรรมใหเ้ด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงไดล้งมือปฏิบัติในการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารและตอ้งฝึกอย่างต่อเน่ือง โดยผูป้กครองมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารผ่านกิจกรรมที่ท าไดท่ี้บา้น และควรใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางบวกรว่มดว้ย 

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง พบว่า 

1.1 คู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง พบว่ามีความเหมาะสมในภาพรวมมาก
ท่ีสดุ (4.53)  

1.2 กิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิง พบว่ามีความเหมาะสมในภาพรวมมากท่ีสดุ (4.51) 

1.3 กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง พบว่ามีความเหมาะสมในภาพรวมมาก (4.35) 

2. ผลสรุปขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการสัมภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในขัน้การประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง พบว่าควรเพิ่มรายละเอียดในเนือ้หา เทคนิค ขัน้ตอน 
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร และกิจกรรมประเมินในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร รวมทัง้
ควรเพิ่มภาพประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารและกิจกรรมประเมินในการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร  นอกจากนีป้รบัเกณฑก์ารประเมินหลังท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 และ 4 และ
กิจกรรมประเมินในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใหม้ีเกณฑเ์ดียวกนั 

3. ผลของการสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สรุปได้ว่า โปรแกรมส่งเสริมการคิด 
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เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ประกอบดว้ย 

3.1 คู่มือการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการการคิดเชิง
บริหารแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง วิธีการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง และวิธีการประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

3.2 กิจกรรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิง กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง  
ท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้ จ านวน   8 กิจกรรม และบันทึกการออกแบบกิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง 
จ านวน 3 กิจกรรม รวมเป็น 11 กิจกรรม เพื่อพฒันาการจ าเพื่อใชง้าน และ การควบคมุความยบัชั่ง
ชั่งใจ ซึ่งกิจกรรมจะระบุถึง วัตถุประสงค ์อุปกรณ ์ขั้นตอนการฝึก การเสริมแรง และแบบประเมิน
หลงัท ากิจกรรม 

3.3 กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง ท่ีผูว้ิจัยออกแบบขึน้ จ านวน 3 กิจกรรม เพื่อประเมินการจ าเพื่อใชง้าน และ การควบคมุ
ความยับชั่งชั่งใจ ซึ่งกิจกรรมประเมินจะประกอบดว้ย วัตถุประสงค ์ผูป้ระเมิน อุปกรณ ์การเริ่ม-
หยดุประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑก์ารใหค้ะแนน และแบบบนัทึกกิจกรรมประเมิน 

ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง จากการน าโปรแกรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

1. ประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความกา้วหน้า
หลงัจากฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 4 กิจกรรมเท่ากบัรอ้ยละ 37.50 และความกา้วหนา้
จากการประเมินดว้ยกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหาร 3 กิจกรรมเท่ากบัรอ้ยละ 39.29 

2. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง มีผลดงันี ้
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2.1 ผลคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short form) ท่ีประเมินโดย
ผูส้อนและผูป้กครอง รวมทัง้ผลคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร 
MU.EF 102 พบว่าหลงัการประเมินมีคะแนนต ่ากว่าก่อนการประเมิน 

2.2 ผลคะแนนจากแบบประเมินหลังท ากิจกรรมครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 4 จาก 8 
กิจกรรม และคะแนนจากกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิง 3 กิจกรรม พบว่าหลงัการประเมินมีคะแนนสงูกว่าก่อนการประเมิน 

2.3 ผลการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง คะแนนเฉล่ียก่อน
เขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
โดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง เท่ากบั 10.67 คะแนน คะแนนเฉล่ียหลงัเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง เท่ากบั 19.67 คะแนน คะแนนความกา้วหนา้ท่ีเพิ่มขึน้ เท่ากบั 9 คะแนน  

2.4 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ในการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง มีค่าเท่ากบั 
0.5192 รอ้ยละ 51.92 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจยั เร่ือง การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ

สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง สามารถแบ่งประเด็นในการอภิปรายได ้
3 ระยะ คือ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง (2) สรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ี
มีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง และ (3) ทดลองใชแ้ละปรบัปรุง
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนรว่มของผูป้กครอง ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
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ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ
เด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่ง  

จากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง มีประเด็นในการอภิปราย ดงันี ้ 

1. สภาพปัญหาในทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงท่ีพบมากท่ีสุด คือ การขาดความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงบริหาร 
เน่ืองจากหากบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สัน้และซนอยู่ไม่น่ิงมีความรูแ้ลว้จึงจะเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร และจึงจะ
สามารถน าความรูน้ัน้ไปปฏิบติัไดอ้ย่างถกูตอ้ง ดงันัน้หากผูป้กครองหรือผูส้อนขาดความรูเ้กี่ยวกับ
การคิดเชิงบริหารจะส่งผลใหผู้ป้กครอง ผูส้อน หรือผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่สนบัสนนุใหเ้ด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงได้รับการพัฒนาการคิดเชิงบริหาร ซึ่งในส่วนของผู้ปกครองท่ีมี
ความรูเ้กี่ยวกบัการคิดเชิงบริหารก็จะตระหนกัถึงประโยชนข์องการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารให้แก่
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงซึ่งจะส่งผลต่อความสม ่าเสมอในการฝึกการคิดเชิง
บริหาร สอดคล้องกับ ศิราณี อิ่มน า้ขาว and จีระวรรณ ศรีจันทรไ์ชย (2564) ได้กล่าวถึงความ
พรอ้มของผูป้กครองในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ซึ่งผูป้กครองควรมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร จะเกิดการเชื่อมโยงไปยงัแนวคิดในการฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ก่อนวยัเรียนได ้

ส่วนของผูส้อนท่ีสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารใหแ้ก่เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงได ้จะตอ้งมีความรูแ้ละเตรียมตัวใน  
การสอนให้เด็กฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน สอดคล้องกับ 
Corcoran and O'Flaherty (2017) กล่าวว่าการเตรียมความพรอ้มของผูส้อนก่อนสอนเด็กส่งผล
ต่อการเพิ่มพฤติกรรมการควบคุมตนเองของเด็กสมาธิสั้นได้ รวมทั้งหากผู้สอนมีความรูใ้นการ
ประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารจะสามารถช่วยใหเ้ด็กไดร้บัการพฒันาใหพ้วกเขามีความพรอ้มใน
การเรียนมากยิ่ งขึ ้น  สอดคล้างกับ  Pellicano et al. (2017); Vitiello and Greenfield (2017)  
กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหาร เช่น ความยับยั้งชั่งใจและการจ าเพื่อใชง้าน มีความสัมพันธ์กับ
ความพรอ้มในการเรียนของเด็กในอนาคต  

ส่วนของผู้บริหารโรงเรียนหากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารจะไม่
สนับสนุนผูส้อนในการพัฒนาสมองของเด็กตัง้แต่ระดับปฐมวัย ท าใหผู้ส้อนไม่เห็นความส าคัญ  
ในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารตามไปดว้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
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สาระส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างชดัเจน และการก าหนดการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารให้เป็นวิสัยทัศนแ์ละนโยบาลของโรงเรียน สอดคลอ้งกับ  ภาณุศักร หงสท์อง,  
สวุพร เซ็มเฮง, and พรชลีุ ลงักา (2562) กล่าวว่า องคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัต่อการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหาร คือ ผูบ้ริหาร เพราะมีผลต่อการพฒันาหลกัสตูรส าหรบัเด็กปฐมวยั 

นอกจากนีน้ักสหวิชาชีพ เช่น ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัด พยาบาล 
และนกัจิตวิทยา เป็นตน้ มีความรูเ้กี่ยวกบัการคิดเชิงบริหาร แต่ไม่สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช้
ในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารได ้รวมทัง้ไม่สามารถแนะน าหรือถ่ายทอดความรูใ้นการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารใหแ้ก่ผูส้อนและผูป้กครองไดอ้ย่างถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบับทบาทของพยาบาลใน
การใหค้ าแนะน าการกระตุน้พัฒนาการของสมองและมีบทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
เช่น การใหค้วามรูแ้ก่ผูดู้แลและการจัดสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการคิดเชิง
บริหาร นอกจากนีม้ีการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียน 
พบว่าบุคลากรทางสุขภาพควรรว่มมือกับผูส้อนส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การคิดเชิงบริหารและวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารของเด็กท่ีถูกตอ้ง (ดวงฤทัย เสมคุม้หอม, 
อาภาวรรณ หนคูง, สมสิริ รุง่อมรรตัน,์ & นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกุล, 2562)  

ดังนั้นสภาพปัญหาหลักในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง คือ ผูป้กครอง ผูส้อน และผูบ้ริหาร ขาดความรูเ้กี่ยวกบัการคิดเชิง
บริหาร อีกทัง้นักสหวิชาชีพมีความรูแ้ต่ถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นไม่ได ้จึงเป็นปัญหาท่ีควรไดร้บัการแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน ดังเช่นในการวิจัยในครั้งนีจ้ึงน าสภาพปัญหาท่ีค้นพบมาเป็นแนวทางในการสรา้ง
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนรว่มของผูป้กครอง 

2. แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงมีวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งผูส้อนควรเลือกกิจกรรมที่เด็กไดล้งมือปฏิบติั สอดคลอ้ง
กับ ภาณุศักร หงสท์อง et al. (2562) กล่าวว่ารูปแบบการพัฒนาการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั
ต้องใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รวมทั้งควรเลือก
กิจกรรมท่ีเด็กสนใจ เน่ืองจากการเลือกกิจกรรมท่ีเด็กสนใจจะท าให้เด็กมีแรงจูงใจในการท า
กิจกรรมด้วยตนเอง เช่น ในด้านการจ าเพื่อใช้งาน เมื่อเด็กชอบหรือสนใจส่ิงใดก็จะท าให้เด็ก
สามารถจ าขั้นตอนหรือเนือ้หาของกิจกรรมนั้นไดง้่ายขึน้ เช่น เกมท่ีเด็กสนใจเมื่อสอนใหเ้ด็กเล่น
แลว้เด็กก็จะจ าวิธีการเล่นไดร้วดเร็ว ซึ่งจะจูงใจใหเ้ด็กควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามวิธีการเล่นนัน้
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จนส าเร็จ ซึ่งผู้สอนควรเลือกเกมให้ตรงกับองค์ประกอบของการคิดเชิงบริหารท่ีต้องการให้เด็ก
พัฒนา สอดคลอ้งกับ Parong et al. (2017) ไดศึ้กษาการเล่นวีดิโอเกมของกลุ่มตัวอย่างทัง้ในเด็ก
สมาธิสั้น พบว่าเกมท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาการคิดเชิงบริหารเฉพาะด้าน สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการคิดเชิงบริหารได ้นอกจากนีก้ารลงมือฝึกปฏิบัติทักษะการคิดเชิง
บริหารในสถานการณจ์ริง เช่น กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั การเล่น และกิจกรรมเคล่ือนไหว ท าให้
เด็กได้บูรณาการประสาทความรูสึ้กในสมอง ส่งผลให้สมองเกิดการเรียนรู้กิจกรรมนั้นไดดี้กว่า    
การสอนแบบบรรยาย ซึ่งเด็กไดเ้รียนรูผ่้านการฟังและการมองเห็นเท่านั้น สอดคลอ้งกับ Rhoads 
et al. (2018) ไดศึ้กษาการน าเอากิจกรรมเคล่ือนไหวท่าทางและการออกก าลังกายมาใชฝึ้กทักษะ
การคิดเชิงบริหารทัง้ในเด็กทั่วไปและเด็กสมาธิสัน้ พบว่ากิจกรรมเคล่ือนไหวท่าทางมีประสิทธิผล
ต่อการพฒันาการคิดเชิงบริหารของเด็กได ้  

แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารโดยผูป้กครองมีส่วนร่วมเป็นอีกแนวทาง
หน่ึงท่ีท าใหก้ารฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารเกิดความต่อเน่ือง เน่ืองจากผูป้กครองเป็นผูท่ี้อยู่อาศยั
ร่วมกับเด็กและอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นหลัก โดยเฉพาะในวัย 3-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการ
วางรากฐานของการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารมากท่ีสดุ (สภุาวดี หาญเมธี, 2560) ซึ่งกิจกรรม
ท่ีใชฝึ้กท่ีบา้น เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมงานบา้นตามวัย โดยกิจกรรม
กิจวตัรประจ าวนัจะเป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกไดท้กุวนั สอดคลอ้งกบั Shuai et al. (2017) กล่าวว่า
โปรแกรมการฝึกอบรมของการคิดเชิงบริหารด้วยกิจกรรมในชีวิตจริงมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับการพัฒนาการคิดเชิงบริหารอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้เด็กสมาธิสั้นมีอาการดีขึ ้น และ   
ฑมลา บุญกาญจน ์(2560) กล่าวว่า การช่วยเหลือโดยใชก้ิจวตัรประจ าวนัเป็นฐานสามารถพัฒนา
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดโ้ดยใชก้ิจกรรมในชีวิตประจ าวนัและเกิดขึน้โดยการมีส่วนร่วม
ระหว่างเด็กและครอบครัวภายในสภาพแวดล้อมท่ีเด็กคุ้นเคย  ดังนั้นผู้ปกครองควรสอดแทรก    
การฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารเขา้ไปขณะท่ีเด็กท ากิจวัตรประจ าวันหรือมอบหมายงานบา้นง่าย ๆ 
ตามวยัของเด็กก็จะท าใหเ้ด็กไดร้บัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนีก้ารเสริมแรงทางบวกในการท ากิจกรรมจะสามารถสรา้งแรงจูงใจแก่
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ซึ่งจะท าใหเ้ด็กร่วมมือท ากิจกรรมจนเสร็จ ไดแ้ก่ 
การใหค้ าชมขณะท ากิจกรรมและการใหร้างวลัเมื่อท ากิจกรรมส าเร็จ สอดคลอ้งกบั สวุรี ศิวะแพทย ์
และ สุชาดา กลางสอน (2559) ไดศึ้กษาผลของการเสริมแรงทางบวกต่อพฤติกรรมก่อกวนในชัน้
เรียนของเด็กสมาธิสั้น พบว่าการเสริมแรงด้วยเบีย้อรรถกรและเทคนิคการเสริมแรงทางสังคม 
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สามารถเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละลดพฤติกรรมก่อกวนในชัน้เรียนของเด็กสมาธิสัน้ได ้และ
ขณะท ากิจกรรมยงัมีกระบวนการเสริมแรงทัง้การใหค้ าชมระหว่างกิจกรรมและการใชเ้บีย้อรรถกร 
เช่น การป๊ัมตรายางในสมุดสะสมความดีและการใช้กระดานสะสมแต้มโดยการติดสติกเกอร์  
สอดคล้องกับ Sebastiaan Dovis et al. (2013) ท่ีศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกท่ีมีการ
พัฒนาการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร พบว่าการเสริมแรงทางบวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมความจ าเพื่อใช้งานในเด็กสมาธิสั้น  ประกอบกับการศึกษาของ กาญจนา บุหงอ ,  
กนัตวรรณ มีสมสาร, and ประพนธ ์เจียรกูล (2563) พบว่าหลงัไดร้บัการเสริมแรงดว้ยเบีย้อรรถกร 
เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนไดร้บัการเสริมแรงดว้ย
เบีย้อรรถกรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่าการเสริมแรงทางบวกเป็นวิธีการ
ท่ีมีเหมาะสมสามารถน ามาใชก้ารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิงได ้  

ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิ
สั้นและซนอยู่ไม่น่ิงต้องเลือกกิจกรรมตามวัยท่ีเด็กได้ลงมือท าด้วยตนเองและสามารถท าได้ใน
ชีวิตประจ าวันร่วมกับการเสริมแรงทางบวก ดังเช่นในการวิจัยในครัง้นีจ้ึงน าแนวทางการส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงท่ีคน้พบมาเป็นแนวทางใน
การสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
โดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 

ระยะที่ 2 สร้างโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

จากการสร้างโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ         
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง ซึ่งไดร้บัการประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมแลว้มีประเด็นในการอภิปราย ดงันี ้

1. การสรา้งโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ ไม่ น่ิงยึดแนวให้ผู้ปกครองมี ส่วนร่วม เ น่ืองจากเป็นแนวทางท่ียั่ งยืน 
และผู้ปกครองสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงตามบริบทครอบครัวของตนเอง สอดคล้องกับ  
วาโร  เพ็งสวัสด์ิ (2553) กล่าวว่า โปรแกรมท่ีดีต้องมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง  
ซึ่งผูป้กครองสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนตามคู่มือการเขา้รว่มส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง โดยเฉพาะในส่วนของ
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ซึ่งตอ้ง
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ผูป้กครองตอ้งสอนเองกิจกรรมละ 3 ครัง้ หรือครัง้ท่ี 2 – 4 ของกิจกรรม จ านวน 8 กิจกรรม ทัง้นี ้
ผูว้ิจัยไดเ้ลือกกิจกรรมบนพืน้ฐาน คือ กิจกรรมตามวัยและกิจกรรมท่ีเด็กส่วนใหญ่สนใจ เช่น เกม 
การเคล่ือนไหว การเล่น ศิลปะ และการเล่านิทาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านีเ้ป็นกิจกรรมที่ผูป้กครองน าไป
ฝึกไดง้่าย ๆ รวมทัง้การช่วยเหลือตนเองและงานบา้นท่ีทกุครอบครวัท าเป็นประจ า  

คู่มือการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 เน้นการให้
ความรูแ้ก่ผูป้กครอง ซึ่งสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาท่ีพบในระยะท่ี 1 ส่งผลใหผู้ป้กครองสามารถ
สอนเด็กในกิจกรรมท่ี 1 – 8 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสามารถออกแบบกิจกรรมท่ี 9 – 11 ท่ีเหมาะสม
กบัลกูและบริบทครอบครวัของตนเอง โดยในส่วนกิจกรรมที่ 9 – 11 จะมีหวัขอ้และเวน้ช่องวางเพื่อ
เป็นแนวทางใหผู้ป้กครองสามารถเขียนรา่งกิจกรรมดว้ยตนเอง อีกทัง้คู่มือยงัมีตารางบนัทึกการท า
กิจกรรมส าหรบัผูป้กครองเพื่อให้ผูป้กครองไดท้ราบล าดับก าหนดการ สถานท่ี บทบาทหนา้ท่ีใน
การปฏิบัติ และบันทึกวันในการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ท าใหผู้ป้กครองมีส่วนรว่มในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารตัง้แต่
ครัง้แรกจนถึงครัง้สุดทา้ย สอดคลอ้งกับแนวทางในการปฏิบติัโดยการใชค้รอบครวัเป็นศูนยก์ลาง 
ซึ่งเป็นวิธีการท างานร่วมกับครอบครวัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลเด็กภายใตบ้ริบทของ
ครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งสร้างจุดแข็งของครอบครัวเพื่อให้ได้เด็กได้รับผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด  
(Child Welfare Information Gateway, 2016)  

นอกจากนีคู้่มือการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัย
ท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง จะระบุวัตถุประสงค ์เนือ้หา 
เทคนิคท่ีใช ้วิธีการ หรือขั้นตอนการเขา้รว่มโปรแกรมท่ีชัดเจน รวมทัง้ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริม
การคิดเชิงบริหารและกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารระบุวัตถุประสงค ์อปุกรณ ์ขัน้ตอนการท า
กิจกรรม และการเสริมแรงทางบวก รวมทัง้มีภาพประกอบท่ีน่าสนใจเพื่อช่วยท าใหผู้อ้่านเขา้ใจมาก
ขึน้ สอดคลอ้งกับองค์ประกอบของการจัดประสบการณเ์พื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย ควรประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลัก ไดแ้ก่ ดา้นหลักการ วัตถุประสงค ์เนือ้หา กิจกรรม
การเรียนรู ้ส่ือและอุปกรณ ์การเรียนรู ้และการวัดผลและประเมินผล (อรสา สาคร และ บัณฑิตา  
อินสมบติั, 2556)  

ดังนั้นโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจึงเป็นโปรแกรมท่ีผู้ปกครองสามารถน ามาใช้
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ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารจริงได ้ โดยเฉพาะคู่มือการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงท าใหผู้ป้กครองสามารถน าไปใชไ้ดง้่าย 

2. การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงสามารถพัฒนาการคิดเชิงบริหารได ้ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงประกอบดว้ย 8 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรม
หลัก 4 กิจกรรม และกิจกรรมเสริม 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักผู้วิจัยเลือกกิจกรรมยามว่าง  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และมีความทา้ทาย ผ่านการวิเคราะหก์ิจกรรมแลว้ว่าสามารถ
พัฒนาการจ าเพื่อใชง้านและการควบคุมความยับยั้งชั่งใจไดค้รบทัง้ 2 องคป์ระกอบ ซึ่งกิจกรรม
ยามว่างเป็นกิจกรรมท่ีท าง่ายและผูป้กครองสามารถท ากิจกรรมร่วมกับลูกไดต้ามเวลาท่ีสะดวก 
และกิจกรรมท่ีออกแบบเป็นกิจกรรมเหมาะสมกับช่วงอายุ 4-6 ปี ซึ่งกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับอายุ
สามารถส่งผลใหก้ารคิดเชิงบริหารไดร้บัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับ  Gropper 
et al. (2014) ได้ฝึกอบรมนักศึกษาวิทยาลัย ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นด้วยระบบคอมพิว เตอร์  
ในระยะเวลาเวลา 5 สปัดาห ์พบว่าสามารถเพ่ิมการจ าเพื่อใชง้านได ้ 

ส่วนกิจกรรมเสริม คือ กิจวตัรประจ าวนั แบ่งเป็นการช่วยเหลือตนเอง 2 กิจกรรม 
และงานบา้น 2 กิจกรรม ซึ่งการออกแบบกิจกรรมท่ีผูป้กครองมีส่วนร่วมในการสอนตอ้งออกแบบ
ให้ตรงกับพืน้ฐานการใช้ชีวิตของการปฏิบัติทั่วไปและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่ น่ิง  เน่ืองจาก
ครอบครวัและโรงเรียนอาจใชอุ้ปกรณแ์ละวิธีการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น กิจกรรมท่ี 5 การ
เตรียมอปุกรณก์่อนไปโรงเรียน พบว่าแต่ละโรงเรียนตอ้งเตรียมอปุกรณเ์พื่อไปใชท่ี้โรงเรียนต่างกัน 
โดยหน่ึงโรงเรียนตอ้งเรียนกล่องอาหารเพื่อไปรบัประทานอาหารท่ีโรงเรียน และอีกหน่ึงโรงเรียน
ต้องเตรียมชุดนอนไปเปล่ียนเพื่อไปนอนกลางวัน กิจกรรมท่ี 6 การนั่งอยู่กับท่ีเมื่อรับประทาน
อาหาร/ท าแบบฝึกหัด พบว่าธรรมชาติแต่ละครอบครวัรบัประทานขา้วต่างชนิด โดยบางครอบครวั
รบัประทานขา้วเหนียวซึ่งผูป้กครองจะป้ันเป็นค าใหเ้ด็กหยิบ ส่วนขา้วสวยตอ้งใชช้อ้นตักขา้วเป็น
ค า กิจกรรมที่ 7 การตากผา้ พบว่าอปุกรณท่ี์ใชใ้นการตากผา้และวิธีการตากผา้ในแต่ละครอบครวั
แตกต่างกัน เช่น วิธีการตากถงุเทา้ โดยใชพ้วงหนีบผา้ หรือใชไ้ม้แขวนเสือ้กับไมห้นีบผา้ หรือพาด
กับราวตากผา้ และกิจกรรมท่ี 8 การจัดกลุ่มเสือ้ผา้และพับชดุนอน พบว่าวิธีการพบัผา้เสือ้และถงุ
เท้าของแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน จากหมวดกิจกรรมเสริมท่ีกล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับ   
จฬุาฑิพา นพคณุ (2561) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จในศตวรรษท่ี 21 ส าหรบั
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เด็กปฐมวัยผ่านการสอนแบบมอนเตสซอรี่  พบว่าการช่วยเหลือตนเองและงานบ้านเป็นกลุ่ม
ประสบการณช์ีวิตท่ีเด็กปฐมวัยไดเ้รียนรูผ่้านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการท ากิจกรรมการช่วยเหลือ
ตนเองและงานบา้นตามวัยจะช่วยเสริมสรา้งประสบการณเ์รียนรูท่ี้สามารถพัฒนาสมองในส่วน
การคิดเชิงบริหารดา้นการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจได ้ 

การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารทัง้ 8 กิจกรรม และสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม คือ ผูส้อน ผูป้กครอง และเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซน
อยู่ไม่น่ิง รวมทัง้เลือกใชอ้ปุกรณข์องจริง เช่น อปุกรณก์ารเรียน แบบฝึกหดัหรือการบา้นของเด็กเอง 
ไมแ้ขวนเสือ้ และชุดนอน เป็นตน้ เพื่อใหเ้ด็กไดห้ยิบจับ เรียนรู ้และลงปฏิบัติในสถานการณ์จริง
และเน้นให้เด็กได้ลงมือท าเองทุกขั้นตอน สอดคล้องกับ จัดกิจกรรมบูรณาเป็นหลักการส าคัญ 
ในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร (ศิราณี อิ่มน า้ขาว & พลูสขุ ศิริพลู, 2563)  

ดังนั้นกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิงควรออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้สอนหรือผู้ปกครองน าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละครอบครัว ดังเช่นในการวิจัยในครัง้นีท่ี้ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลเบือ้งต้นจาก
ผูป้กครองก่อน และจึงท าการปรบักิจกรรมบางขัน้ตอนใหเ้หมาะสมกบัแต่ละครอบครวั 

3. การออกแบบกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงเป็นกิจกรรมที่ใชป้ระเมินการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยั้งชั่ง
ใจได้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าได้ไหม อะไรหายไป” กิจกรรม
ประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” และกิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตัง้ใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” โดยกิจกรรม
ประเมินท่ี 1 “จ าไดไ้หม อะไรหายไป” ใชเ้พื่อประเมินดา้นการจ าเพื่อการใชง้าน ซึ่งมีแนวทางการ
ออกแบบมาจาก Missing Scan Task (Roman et al., 2014) โดยใชว้ิธีการใหเ้ด็กจ าบัตรภาพของ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัหลาย ๆ รูป แลว้ท าใหบ้ตัรภาพหายไป 1 รูป ซึ่งเด็กจะตอ้งนึกแลว้ตอบใหไ้ดว้่า
บัตรภาพรูปใดท่ีหายไปในเวลาท่ีก าหนดได ้สอดคลอ้งกับชนิดของการจ าเพื่อใชง้านดา้นความจ า
ในการรับรู ้จากการมองเห็น-มิติสัมพันธ์ เพื่อจ าและท าความเข้าใจกับส่ิงท่ีเห็น เช่น รูปภาพ  
(Brain Training Center, n.d.; Diamond, 2014; Weijer-Bergsma et al., 2015) ในขั้นตอนการ
ประเมินเมื่อเด็กตอบไม่ได้ เด็กจะเริ่มแอบดูบัตรภาพท่ีผู้วิจัยซ่อนไว้หลังฉากบ้าน ผู้วิจัยจึงตอ้ง
เตือนเด็กใหอ้ยู่ในกฎกติกาเป็นระยะ  

กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” เพื่อประเมินดา้นการควบคุมความยบัยัง้
ชั่งใจ ผ่านกิจกรรม “ชอ้น หรือ สอ้ม” ท่ีมีแนวทางการออกแบบมาจาก Day- Night Stroop Task 
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(Ling et al., 2016) ใชว้ิธีการบอกชื่อของใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีเด็กคุน้เคย แต่เด็กตอ้งบอกชื่อชอ้น
และสอ้มสลับกัน ซึ่งตามปกติแลว้เมื่อเด็กเห็นชอ้นจะบอกชื่อชอ้นโดยอัตโนมัติตามความคุน้เคย 
สอดคลอ้งกบั วิธีการประเมินดว้ย The Stroop Color and Word Test (SCWT) การประเมินแสดง
สีบนค า เช่น สีเขียว แต่ตัวอักษรสะกดว่า “สีแดง” ซึ่งผูป้ระเมินจะตอ้งตอบชื่อสีท่ีปรากฏ ไม่ตอบ
ตามค าอ่านท่ีเห็น (Diamond, 2014) แต่กิจกรรมประเมินนี ้เมื่อเด็กเห็นรูปชอ้น เด็กตอ้ง หยุดคิด
แลว้ตอบว่าสอ้มภายในเวลา 2 วินาที ท าใหเ้ด็กตอ้งยับยั้งชั่งใจไม่ให้ตอบในส่ิงท่ีเคยชินตามกฎ
กติกาของกิจกรรมท่ีก าหนด ทัง้นีเ้มื่อมีระยะเวลามาก าหนดในการตอบ 2 วินาที ท าใหช้่วงแรกท่ี
เด็กมีสมาธิเด็กสามารถตอบไดถู้กตอ้ง เมื่อเด็กเริ่มตอบผิดหรือไม่จดจ่อกับบัตรภาพ เด็กจะตอบ 
ชอ้น-สอ้ม สลบัไปมาจนบตัรภาพหมด ซึ่งไม่ตรงกบัค าตอบท่ีถกูตอ้ง ดงันัน้ก่อนประเมินจึงตอ้งท า
ความเขา้ใจในกฎกติกากบัเด็กใหช้ดัเจนก่อนเร่ิมประเมิน  

กิจกรรมประเมินท่ี 3  “ตั้งใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” เป็นกิจกรรมท่ีประเมินด้าน   
การจ าเพื่อการใชง้านและการควบคุมความยับยั้งชั่งใจไปพรอ้มกัน โดยใชก้ารสังเกตพฤติกรรม
ด้านการจ าเพื่อการใช้งานเมื่อเด็กฟังนิทานหุ่นมือ ซึ่งเด็กจะต้องฟังและจ าเนือ้เรื่อง แล้วตอบ
ค าถามจากนิทาน 5 ขอ้เมื่อเล่นนิทานจบ รวมทัง้สงัเกตพฤติกรรมดา้นการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ
จากการนั่งฟังอยู่กับท่ีนั่งและการเอือ้มมือมาจับตุ๊กตาหุ่นนิว้มือขณะฟังนิทานได้ ซึ่งหุ่นมือเป็น
ตัวกระตุ้นให้เด็กสนใจ ในทางกลับกันหุ่นมือก็กระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมนอกเหนือจากกฎ
กติกาท่ีผู้วิจัยแจ้งก่อนเล่านิทาน รวมทั้งการจัดเก้าอีใ้ห้เด็กนั่ งตรงข้ามผู้วิจัยท าให้ผู้วิจัยเห็น
พฤติกรรมเด็กอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกับ จุฑาทิพย ์โอบออ้ม and พัทธนันท ์วงษ์วิชยุตม ์(2563 ) 
ไดส้รา้งเครื่องมือประเมินการคิดเชิงบริหารผ่านการสังเกตพฤติกรรมการก ากับตนเองจากการเล่า
นิทาน ซึ่งสอดคลอ้งกบั จิตติรตัน ์แสงเลิศอทุยั (2558) กล่าวว่า แบบสงัเกตสามารถเป็นเครื่องมือ
ท่ีใช้ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาได้ทุกด้าน ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่ขึน้อยู่กับระดับ
การศึกษา แต่ก็มีขอ้จ ากัด คือ หากผูป้ระเมินขาดทักษะในการสังเกตจะท าใหก้ารบนัทึกขอ้มลูลง
ในแบบสังเกตเกิดความผิดพลาด อาจมีความล าเอียงต่อผู้ถูกประเมินบางคน ท าให้ได้ข้อมูลท่ี
บันทึกลงในแบบสังเกตท่ีตรงตามความจริงส่งผลให้การแปลผลการสังเกตคลาดเคล่ือนได้ 
นอกจากนี้หากผู้ถูกประเมิน รู ้ตัวอาจจะปิดบังพฤติกรรม ท่ีแท้จริ ง นอกจากนี้แนวทาง 
ในการออกแบบดังกล่าวท าให้กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงเป็นกิจกรรมท่ีสามารถน ามาใชใ้นการประเมินการจ าเพื่อใช้งานและ 
การควบคุมความยับยั้งชั่งใจได้ สอดคล้องกับแนวทางของการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  
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โดยวัดและประเมินผลต้องออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนือ้หาในการประเมิน  
(กนกอร  กวานสพุรรณ, 2559; ทิศนา  แขมมณี, 2560)  

ดงันัน้กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารท่ีไดร้บัการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อ
น าไปประเมินการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิงได ้ตอ้งสรา้งจากหลักการในการสังเกตผ่านกิจกรรม ซึ่งสามารถศึกษาพฤติกรรม
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่นิ่งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง โดยมีประเด็นในการอภิปราย 
ดงันี ้

1. ความส าเร็จของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองขึน้อยู่กับความพร้อมของ
ผูป้กครอง เน่ืองจากผูป้กครองท่ีมีความพรอ้มในการเขา้รว่มกิจกรรม ตอ้งพรอ้มท่ีจะรบัความรูใ้หม่
เกี่ยวกับการคิดเชิงบริหาร และพรอ้มท่ีจะสละเวลาสัปดาหล์ะ 4 ครัง้ เพื่อฝึกกิจกรรมส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารให้แก่ลูก ซึ่งจากการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ได้
ครอบครวัมีความสนใจและมีคณุสมบติัตรงตามท่ีผูว้ิจยัก าหนดทัง้หมด 4 ครอบครวั ต่อมาไดม้ีการ
อบรมการใชคู้่มือการเขา้รว่มโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สั้นและซนอยู่ไม่ น่ิงและซนอยู่ไม่ น่ิง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีผู้ปกครองจ านวน  
4 ครอบครัวมาเข้าร่วมการอบรม เมื่อเริ่มกิจกรรมท่ี 1 Board Game ครั้งท่ี 1 ผู้ปกครองทั้ง  
4 ครอบครวัพาเด็กมาเขา้รว่มกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร โดยครัง้ท่ี 2 – 4 ผูป้กครองตอ้งท า
กิจกรรมกลับไปฝึกท่ีบา้นและส่งวีดิโอการฝึกกลับมาให้ผู้วิจัยในการท ากิจกรรมครั้งท่ี 2 และ 4 
พบว่ามีผูป้กครองจ านวน 3 ครอบครวัเท่านั้นท่ีส่งวีดิโอ เมื่อท าความเขา้ใจกับผูป้กครองท่ีไม่ส่ง
วีดิโอพบว่าผู้ปกครองมีงานประจ าในช่วงเวลาเย็นท่ีท าให้ไม่มีเวลาท่ีจะกลับไปฝึกลูกท่ีบ้าน 
ถึงแมว้่าผูป้กครองมีความพรอ้มในการรบัความรูใ้หม่เกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารจากการเข้าร่วม
การอบรม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยระยะท่ี 1 ท่ีพบว่าการมีความรูเ้กี่ยวกับการคิดเชิงบริหารของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งกับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงเป็นแนวทางท่ีส าคัญในการ
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ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร แต่หากผูป้กครองขาดความพรอ้มดา้นเวลาก็เป็นปัญหาหน่ึงท่ีท าให้การ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารไม่ไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกับ แนวทางการพัฒนาการ
คิดเชิงบริหารของ วรสิทธิ ศิริพรพาณิชย ์(2560) และนวลจนัทร ์ จฑุาภคัดีกุล (2561) กล่าวว่า การ
ฝึกการคิดเชิงบริหารตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควรจึงจะประสบความส าเร็จ โดยควรฝึกการคิด
เชิงบริหารอย่างต่อเนือง จนเด็กใหติ้ดเป็นนิสยั  ดงันัน้ผูป้กครองท่ีมีจดุมุ่งหมายในการส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารใหแ้ก่เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง ควรแบ่งเวลาในการฝึกกิจกรรม
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือใช้กิจกรรมในกิจวัตรประจ าวันในการ
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร สอดคลอ้งกับแนวทางการส่งเสริมความจ าเพื่อใชง้าน โดยใหเ้ด็กไดฝึ้ก
จากประสบการณ์จริง เช่น กิจวัตรประจ าวัน และการเล่น โดยให้เด็กจดจ าขั้นตอนย่อยแล้ว  
ค่อย ๆ ท าทีละขัน้ตอน แลว้จึงฝึกปฏิบติั (Bailey, 2018; Oppelt, 2017; สถาบนัรกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป
, 2561b; ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันรักลูกเลิร์นน่ิงกรุ๊ป , 
2561b) รว่มกบัแนวทางการส่งเสริมความยบัยัง้ชั่งใจสอนเด็กใหรู้จ้กัอดทนรอคอย เคารพกฎกติกา 
ฝึกความรบัผิดชอบในการท ากิจวัตรประจ าวนัดว้ยตนเอง (EVERFI DC, 2019; Turansky, 2017; 
สถาบนัรกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561a; ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ และสถาบัน
รกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561a) 

ผูป้กครองท่ีเขา้รว่มบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองขึน้อยู่กับความพรอ้มของผู้ปกครองจนครบ 8 กิจกรรม เมื่อถึง
ขั้นตอนการออกแบบและน าไปปฏิบัติดว้ยตนเอง พบว่าผูป้กครองทัง้ 3 ครอบครวั เลือกกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารจากความสนใจของลูกเป็นหลัก ไดแ้ก่ ผูป้กครองคนท่ี 1 แม่ออกแบบ
กิจกรรมที่ 9 ป้ันดินน า้มนั กิจกรรมที่ 10 ระบายสีน า้ ซึ่งแม่เลือกเน่ืองจากความชอบของลกูในการ
ระบายสี การท าศิลปะ และเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่าย และในกิจกรรมท่ี 11 เกมตึกถล่ม เป็น
กิจกรรมใหม่ท่ีผูป้กครองเคยเห็นและสนใจ แต่ยังไม่มีประสบการณใ์นการเล่นเกมนี ้ทัง้นีผู้ว้ิจัยมี
ประสบการณใ์นการเล่นเกมตึกถล่มจึงไดใ้หค้ าแนะน าเร่ืองวิธีการเล่นและช่วยสนบัสนนุของเล่นใน
แก่ผูป้กครอง ทัง้นีจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 11 กิจกรรม พบว่าแม่ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเลีย้ง
น้องของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 ท าให้แม่มี เวลาอยู่บ้านและสามารถท ากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัผูป้กครองคนท่ี 2 แม่ออกแบบกิจกรรมท่ี 9 เล่น  
โดมิโน่ เป็นเกมที่แม่มีประสบการณใ์นการเล่น และยงัไม่เคยเล่นกบักลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 มาก่อน 
กิจกรรมท่ี 10 ท าขา้วผัด เป็นอาหารท่ีครอบครวัจะท าและรบัประทานร่วมกนัเป็นประจ า ซึ่งผูว้ิจยั
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ได้ให้ค าแนะน าในขั้นตอนของกิจกรรมว่ากลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 ไม่จ  าเป็นต้องช่วยท าข้าวผัด 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ียากส าหรบัเด็กปฐมวัย แต่ใหเ้ด็กช่วยเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณง์่าย ๆ 
และช่วยเตรียมจานใส่ขา้วผัด และกิจกรรมท่ี 11 เลีย้งลูกบอล แม่สังเกตว่าลูกชอบกิจกรรมท่ี 2 
การเคล่ือนไหวตามกติกา และสนกุสนานกบัการเล่นลกูบอล ท าใหแ้ม่อยากออกแบบกิจกรรมท่ีใช้
ลูกบอลร่วมด้วย ผู้วิจัยจึงได้แนะน าให้กิจกรรมมีเลีย้งลูกบอลและแตะลูกบอล แสดงให้เห็นว่า
ผูป้กครองมีความพรอ้มดา้นการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารและมีทกัษะในการฝึก
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใหแ้ก่ลูกดว้ยตนเอง โดยผูป้กครองสามารถน าความรูเ้กี่ยวกับ
การคิดเชิงบริหารมาประยกุตใ์ชแ้ละปฏิบติัไดใ้นสถานการณจ์ริง 

ดังนั้นความส าเร็จของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมี
อาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองขึน้อยู่กับความพร้อมของ
ผู้ปกครอง  ผู้ปกครองควรมีความพรอ้มด้านความรูเ้กี่ยวกับการคิดเชิงบริหาร ความพรอ้มดา้น
เวลา ความพรอ้มดา้นการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร และความพรอ้มดา้นทกัษะ
ในการฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร ดังเช่นในการวิจัยในครัง้นีผู้ป้กครองท่ีมีความพรอ้ม
ขา้งตน้สามารถพฒันาการคิดเชิงบริหารแก่ลกูเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงได ้

2. ความแตกต่างระหว่างผลการประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form)  
ของครูประจ าชั้นและผูป้กครอง จากการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (สถาบันราชานุกูล, 2555) พบว่าผลการประเมินพฤติกรรม 
SNAP-IV จากครูประจ าชัน้ประเมินกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะมีปัญหาพฤติกรรมขาดสมาธิและซน
อยู่ไม่น่ิงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแบบประเมิน คือ เกณฑ์ความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ
มากกว่า 18 คะแนน เกณฑ์ความเส่ียงของอาการซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่นมากกว่า 11 
คะแนน และเกณฑค์วามเส่ียงของเด็กมีความเส่ียงของอาการดือ้มากกว่า 8 คะแนน จึงจะสามารถ
เขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง
โดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครองได ้ 

ในทางตรงกันข้ามพบว่าเมื่อกลุ่มเป้าหมายมีคุณสมบัติท่ีสามารถเข้าร่วม
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองได้ ผู้ปกครองจึงจะประเมินลูกด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV 
เช่นเดียวกับครูประจ าชั้น ซึ่งเป็นการประเมินก่อนฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร แต่แบบ
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ประเมินพฤติกรรม SNAP-IV มีเกณฑส์ าหรบัผูป้กครองแตกต่างจากครูประจ าชั้น ซึ่งความเส่ียง
ของอาการขาดสมาธิ อาการซนอยู่ไม่น่ิงและหนุหันพลันแล่น และอาการดือ้ คือ เกณฑค์วามเส่ียง
ของอาการขาดสมาธิมากกว่า 16 คะแนน เกณฑค์วามเส่ียงของอาการซนอยู่ไม่น่ิงและหนุหันพลัน
แล่นมากกว่า 14 คะแนน และเกณฑ์ความเส่ียงของเด็กมีความเส่ียงของอาการดื้อมากกว่า  
12 คะแนน โดยผลการประเมินพบว่ากลุ่มเป้าหมายไดค้ะแนนใกลเ้คียงกับเกณฑ์ความเส่ียงของ
อาการขาดสมาธิและอาการซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑค์วามเส่ียงของ
อาการขาดสมาธิ อาการซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่น และอาการดือ้ แสดงให้เห็นว่าการ
ประเมินจากครูประจ าชั้นพบความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ อาการซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลัน
แล่น แตกต่างจากการประเมินจากผูป้กครองไม่พบความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ อาการซนอยู่
ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่น ถึงแมว้่ามุมมองของผูป้กครองในการประเมินพฤติกรรมของลูกจะไม่
พบความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ อาการซนอยู่ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่น แต่การท่ีผูป้กครอง
สนใจเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่
ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแสดงเห็นว่าผู้ปกครองเห็นปัญหาพฤติกรรมของลูกและ
ต้องการจะพัฒนาให้พฤติกรรมนั้นดีขึน้ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวิตา  
จงสุขศิริ, สุพร อภินันทเวช, and สิรินัดดา ปัญญาภาส (2563); ลัดดาวัลย ์อรญัยกานนท ์(2559) 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมอบรมผูป้กครองเพื่อปรบัพฤติกรรมเด็กท่ีมีพฤติกรรมซนสมาธิสั้น
และ/หรือดือ้ต่อต้าน พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมอบรมผู้ปกครอง เด็กมีระดับความรุนแรงดา้น
พฤติกรรมซนสมาธิสัน้ดือ้ต่อตา้นลดลง 

การประเมินหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง พบว่าผลการประเมิน
พฤติกรรมสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV จากครูประจ าชั้น 
กลุ่มเป้าหมายไดค้ะแนนของอาการขาดสมาธิลดลงต ่ากว่า 18 คะแนน คะแนนของอาการอาการ
ซนอยู่ไม่น่ิงและหุนหันพลันแล่นลดลงต ่ากว่า 11 คะแนน และอาการดือ้ลดลงต ่ากว่า 8 คะแนน
ลดลง และผลการประเมินพฤติกรรมสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-
IV จากผูป้กครอง นอ้ยกว่าก่อนฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มเป้าหมาย
มีความก้าวหน้าในพฤติกรรมขาดสมาธิและซนอยู่ไม่ น่ิงและหุนหันพลันแล่นซึ่งหมายถึง
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ทั้งท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนเพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกับ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางคลินิก กับคุณภาพชีวิตด้าน
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สุขภาพของเด็กสมาธิสัน้ ว่าปัจจยัความรุนแรงอาการสมาธิสัน้มีความสัมพันธท์างลบต่อคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีของเด็กสมาธิสัน้ เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงจึงควรไดร้บัการประเมิน
และการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาของพวกเขาจึงจะสามารถพัฒนาให้เด็กกลุ่มนีม้ี
คณุภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต (มยรุา ชยัเดช, จินตนา ยนิูพนัธุ,์ & สนิุศา สขุตระกูล, 2557) 

ดังนั้นผลการประเมินพฤติกรรม SNAP-IV ของครูประจ าชั้นและผู้ปกครองมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งแปลผลไดว้่า ครูประจ าชัน้พบความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ อาการซนอยู่
ไม่น่ิง และหุนหันพลันแล่น และผูป้กครองไม่พบความเส่ียงของอาการขาดสมาธิ อาการซนอยู่ไม่
น่ิง และหนุหนัพลนัแล่น ก็ไม่ส าคญัเท่ากบัผูป้กครองเห็นถึงปัญหาของเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและตอ้งการพฒันาใหเ้ด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึน้ 

3. ผลคะแนนของแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัย (MU.EF-102) สัมพันธ์กับคะแนนของกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหาร 3 กิจกรรมท่ี
ผู้วิจัยสรา้งขึน้ โดยหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง พบว่าคะแนนของแบบประเมิน
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย (MU.EF-102) (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสขุและมหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) ดา้นการจ าเพื่อใชง้านและการควบคุมความยบัยัง้ชั่ง
ใจลดลง ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมการคิดเชิงบริหารดา้นการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยับยั้ง
ชั่งใจมีพัฒนาการท่ีดีขึน้ สอดคล้องกับคะแนนของกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหาร 3 กิจกรรม
เพิ่มขึน้ ได้แก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1 “จ าได้ไหม อะไรหายไป” ได้คะแนนด้านการจ าเพื่อใช้งาน
เพิ่มขึน้ กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” ไดค้ะแนนดา้นการควบคมุความยบัยั้งชั่งใจเพิ่มขึน้ 
และกิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตั้งใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ” ได้คะแนนด้านการจ าเพื่อใช้งานและ 
การควบคุมความยบัยั้งชั่งใจเพิ่มขึน้ ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมดา้นการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุ
ความยบัยัง้ชั่งใจมีพฒันาการท่ีดีขึน้เช่นกนั  

เมื่อพิจารณาถึงลกัษณะการประเมินทัง้ 2 แบบ พบว่าขอ้ค าถามในแบบประเมิน
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย (MU.EF-102) มีลักษณะคล้ายกับ
วิธีการประเมินดว้ยกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ไดแ้ก่ กิจกรรมประเมินท่ี 1 
“จ าไดไ้หม อะไรหายไป” เด็กตอ้งจ ารูปภาพท่ีหายไป สอดคลอ้งกบัขอ้ค าถามของการจ าเพื่อใชง้าน
ในแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย (MU.EF-102)  
คือ เมื่อสั่งงาน 2-3 อย่าง เด็กจะตอ้งจ าค าสั่งท่ีไดร้บัมอบหมายได ้สอดคลอ้งความหมายของการ
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จ าเพื่อใช้งาน หมายถึง การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในใจ แล้วน าข้อมูลท่ีได้ประมวลผลใช้งาน  
โดยเลือกข้อมูลท่ีเหมาะสมน าออกมาใช้ (Diamond, 2014; นวลจันทร์  จุฑาภัคดีกุล, 2560; 
สถาบนัรกัลกูเลิรน์น่ิงกรุ๊ป, 2561c) กิจกรรมประเมินท่ี 2 “ชอ้น หรือ สอ้ม” เด็กตอ้งยบัยัง้ชั่งใจไม่ให้
ตอบชื่อรูปตรงกับบตัรภาพตามท่ีเคยชินได ้แลว้จดจ่อดูบัตรภาพจนครบ 16 รูป สอดคลอ้งกับขอ้
ค าถามของการควบคุมความยับยั้งชั่งใจในแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัย (MU.EF-102) คือ การตั้งใจท างาน ไม่หุนหันพลันแล่น และไม่วอกแวก 
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ วิธีการประเมินด้วย The Stroop Color and Word Test (SCWT) 
ประเมินโดยการแสดงสีบนค า เช่น สีเขียว แต่ตัวอักษรสะกดว่า “สีแดง” ซึ่งผูถู้กประเมินจะต้อง
ตอบชื่อสีท่ีปรากฏ ไม่ตอบตามค าอ่านท่ีเห็นทันที (Diamond, 2014) ผูถู้กประเมินตอ้งยับยั้งชั่งใจ
ไม่ให้ตอบสีท่ีอ่านแต่ต้องตอบสีท่ีเห็น และกิจกรรมประเมินท่ี 3 “ตั้งใจฟังนะ นิทานหุ่นมือ”  
เด็กจะต้องตั้งใจนั่งฟังนิทาน นั่งอยู่กับท่ี และไม่เอือ้มไปหยิบหุ่นมือ เมื่อฟังนิทานจบเด็กตอบ
ค าถามจากนิทานได ้สอดคลอ้งกับขอ้ค าถามในแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยั (MU.EF-102) ดา้นการจ าเพื่อใชง้าน คือ การตอบค าถามเกี่ยวกบัเร่ืองท่ี
ครูพึ่งเล่าใหฟั้ง และดา้นการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ คือ การอยู่ไม่น่ิง กระสบักระส่าย ลกุลีล้กุลน 
และแย่งของขณะท่ีเพื่อนก าลังเล่น จากเหตุผลขา้งตน้ท าใหผ้ลของการประเมินทัง้ 2 แบบมีความ
สอดคลอ้งกนั 

ดังนั้นผลคะแนนของแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดา้นการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัย (MU.EF-102) จึงสัมพันธ์กับคะแนนของกิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหาร  
3 กิจกรรมที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยผลการประเมินทัง้ 2 แบบ แสดงถึงพฤติกรรมดา้นการจ าเพื่อใชง้าน
และการควบคุมความยับยั้งชั่ งใจมีพัฒนาการท่ีดีขึน้ เน่ืองจากลักษณะการประเมินมีความ
ใกลเ้คียงกนั  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

1. ผูส้อนกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ควรปรับอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
ครอบครัว โดยเฉพาะกับงานบ้าน เช่น การตากผ้า ท่ีแต่ละครอบครัวใช้วิ ธีการ อุปกรณ์  
และสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั 
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2. ผูส้อนมีการติดตามผูป้กครองในการฝึกกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงและการประเมินผลหลังท ากิจกรรมในหลากหลาย
ช่องทาง ไดแ้ก่ การสังเกตในสถานท่ีจริง การสังเกตจากวีดิโอท่ีอดัไว ้การสังเกตจากวีดิโอคอลใน
เวลาท่ีฝึกจริง เป็นตน้ เพื่อท าใหผู้ส้อนสามารถใหค้ าแนะน าไดอ้ย่างทนัถ่วงที 

3. ผูป้กครองควรฝึกใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางบวกและการส่ือสารทางบวกกับเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และอยู่ไม่น่ิงอยู่สม ่าเสมอ เพื่อให้ผูป้กครองเกิดทักษะและน าไปปฏิบติั
ได้อย่างถูกต้องและเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงได้เรียนรูแ้ละปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคข์องตนเองได ้

4. ผูส้อนและผูป้กครองควรน ากิจกรรมส่งเสริมคิดเชิงบริหารไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสม
กับการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิง รวมทั้งปรับใช้ให้
เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนและครอบครวั 

5. ผูป้กครองท่ีจะน ากิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงไปใชแ้ละตอ้งการออกแบบกิจกรรมดว้ยตนเอง ควรตระหนักถึงกิจกรรม 
ท่ีลกูสนใจตามวยั และผูป้กครองสามารถท ากิจกรรมรว่มกบัลกูได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็ก

ปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงในองคป์ระกอบของการคิดเชิงบริหารดา้นการควบคมุ
อารมณ ์และการวางแผนจดัการ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีพบในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่
น่ิง รองจากการจ าเพื่อใชง้านและการควบคมุความยบัยัง้ชั่งใจ และเป็นการเตรียมความพรอ้มก่อน
เด็กเขา้สู่การเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษา 

2. ควรพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารใหเ้หมาะสมกบัความบกพร่องของ
การคิดเชิงบริหารในเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท 

3. ควรพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้น
และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในช่วงอายุอื่น เน่ืองจากเด็กสมาธิสัน้ควรได้รับ
การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งจะท าใหเ้ด็กกลุ่มนีว้างแผนจัดการบริหารชีวิตให้
ส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีตัง้ไวไ้ด ้
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ภาคผนวก ก  

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการส่งเสริมการคิด      
เชิงบริหาร และ ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิด       
เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง   

1.ดร.ฐาปณีย ์แสงสว่าง อาจารย ์ดร.ศูนยก์ารศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
"คณุพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิด

เชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
และประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมี
ส่วนรว่มของผูป้กครอง 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. รชันีกร   ทองสขุดี คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2. ร อ งศา สต ร า จ า ร ย์  ด ร .   สุ จิ ต รพ ร   เ ล อ ศิ ล ป์  คณะ เทค นิคก า ร แพทย์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3. อ. ดร.เกศรินทร ์ ศรีธนะ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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ภาคผนวก ข  

ขอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสัมภาษณ ์
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สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการ
สมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สภุาพร  ชินชยัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากิจกรรมบ าบัด
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2. อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับช านาญการพิเศษ  ผู้อ  านวยการ
สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์เชียงใหม่ 

3. อ. ดร. สมสดุา มธัยมจนัทร ์ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง

โดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง  
1. อาจารย์ ดร. ฐาปณีย์ แสงสว่าง ผู้อ  านวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการจัด

การศึกษาพิเศษ "คณุพุ่ม"  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลลักษณ ์ลังกา คณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริพันธ์ ศรีวันยงค ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 
4. อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง  นักจิตวิทยาคลินิก ระดับช านาญการพิเศษ  ผู้อ  านวยการ

สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์เชียงใหม่ 
5. อ. ดร. สมสดุา มธัยมจนัทร ์ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค  

ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
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ภาคผนวก ง  

ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง  

ขัน้ตอนท่ี 1 สงัเคราะหง์านวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแนวทางส่งเสริมการคิดเชิงบริหารทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ คือ แบบสรุปงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
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ขัน้ตอนท่ี 2 สมัภาษณเ์ชิงลึกผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณด์า้นการส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารในบริบทของประเทศไทย คือ  
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ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิ
สัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีสว่นรว่มของผูป้กครอง  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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ภาคผนวก จ 

โปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบรหิารส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไมน่ิ่ง 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  267 

 



  268 



  269 

 



  270 



  271 



  272 

 



  273 



  274 



  275 

 



  276 



  277 



  278 



  279 

 
 
 
 



  280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนือ้หา 
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ตารางการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งความมุ่งหมายของงานวิจยัและเนือ้หา (Index of 
Item- Objective Congruence: IOC) ของแบบสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิธีการส่งเสริมการคิด
เชิงบริหาร 
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ตารางการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งความมุ่งหมายของงานวิจยัและเนือ้หา (Index of 
Item- Objective Congruence: IOC) ของประเด็นสัมภาษณเ์ชิงลึก เรื่อง สภาพปัญหาและแนว
ทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงระดับ
ปฐมวยั 
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ตาราง การหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งความมุ่งหมายของงานวิจยัและเนือ้หา (Index of 
Item- Objective Congruence: IOC) ของแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสั้นและซนอยู่ไม่น่ิงระดับปฐมวัยโดยการมีส่วน
รว่มของผูป้กครอง  

ส่วนท่ี 1 คู่มือการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
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ส่วนท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และ
ซนอยู่ไม่น่ิงโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
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ส่วนท่ี 3 กิจกรรมประเมินการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอาการสมาธิสัน้
และซนอยู่ไม่น่ิง 
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ตาราง การหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งความมุ่งหมายของงานวิจยัและเนือ้หา (Index of 
Item- Objective Congruence: IOC) ของ ประเด็นสัมภาษณเ์ชิงลึก เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี
อาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิงระดบัปฐมวยัโดยการมีส่วนรว่มของผูป้กครอง 
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ภาคผนวก ช 

บันทึกการติดตามการสอนผู้ปกครองออนไลนส์ าหรับผู้วิจัย 
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บนัทึกการติดตามการสอนผูป้กครองออนไลนส์ าหรบัผูว้ิจยัของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 
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บนัทึกการติดตามการสอนผูป้กครองออนไลนส์ าหรบัผูว้ิจยัของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 
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บนัทึกการติดตามการสอนผูป้กครองออนไลนส์ าหรบัผูว้ิจยัของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 
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ภาคผนวก ซ  

ตัวอย่างบันทึกหลังการสอนส าหรับผู้ปกครอง จากกิจกรรมที่ 1-8 
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บนัทึกหลงัการสอนส าหรบัผูป้กครอง ของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 
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บนัทึกหลงัการสอนส าหรบัผูป้กครอง ของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 
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บนัทึกหลงัการสอนส าหรบัผูป้กครอง ของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 
 

 
 
 
 
 

 



  297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฌ  

ตัวอย่างกระดานสะสมความด ี
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กระดานสะสมความดีท่ีผู้ปกครองใชใ้นกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรับ เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 
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ภาคผนวก ญ 

ตัวอย่างผลงานในการท ากิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร 
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ผลงานจากกิจกรรมท่ี 3 ศิลปะจากกระดาษในกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบริหารส าหรบั
เด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

 

 
 
 
 
 



  301 

ผลงานจากกิจกรรมที่ 5 การเตรียมอปุกรณก์่อนไปโรงเรียนในกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิง
บริหารส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีอาการสมาธิสัน้และซนอยู่ไม่น่ิง 

 

 
 
 
 
 



  302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฎ  

ตัวอย่างบันทึกหลังการสอนส าหรับผู้ปกครอง จากกิจกรรมที่ 9-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  303 

บนัทึกหลงัการสอนส าหรบัผูป้กครอง ของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 
 

 
 
 
 



  304 

บนัทึกหลงัการสอนส าหรบัผูป้กครอง ของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 
 

 
 

 
 



  305 

บนัทึกหลงัการสอนส าหรบัผูป้กครอง ของกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 3 
 

 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วีรยา ค าเรืองฤทธิ ์
วัน เดือน ปี เกิด 3 กุมภาพนัธ ์2531 
สถานที่เกิด เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552   วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากจิกรรมบ าบดั  

จาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    
พ.ศ. 2558   ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ    
จาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    
พ.ศ. 2564  ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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