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การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมาย 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีสมาธิสัน้  2) เพ่ือสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดั  3) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมท่ีมีต่อการคิด
เชิงบริหารและสมาธิของเด็ก โดยศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ 6 คน จากนัน้
น าผลท่ีได้ไปสร้างแบบวัดการคิดเชิงบริหาร และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอายุ 3-5 ปี ท่ีมีสมาธิสัน้ใน
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เข้าร่วมโปรแกรม 16 คน มีสมาธิสัน้ และมีการคิดเชิงบริหารน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 50 ลงมา แบ่งเป็น
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ านวนกลุม่ละ 8 คน 

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) การคิดเชิงบริหารประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การยบัยัง้ ความจ า
ขณะท างาน ความคิดยืดหยุ่น การควบคมุอารมณ์ และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ซึ่งโมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัมีคา่ความเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีน า้หนกัองค์ประกอบอยู่
ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 และวัดองค์ประกอบการคิดเชิงบริหารได้   2) 
โปรแกรมการเล่นบ าบัด ใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางเป็นหลัก  ร่วมกับใช้การเล่นท่ี
เหมาะสมต่อการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารโดยรวมและรายองค์ประกอบ  3) การคิดเชิงบริหารและ
สมาธิโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ทดลอง ระยะหลงัทดลอง และระยะติดตามผล สงูกว่าระยะ
ก่อนทดลองและกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่าโปรแกรมมีผลท าให้การคิด
เชิงบริหารและสมาธิของเด็กเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึน้ 
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The purposes of this research were as follows: 1) to analyze the factors of the 

executive functions of preschool children with ADHD 2) to develop the play therapy program 
3) to study the effects of a play therapy program to enhance their executive functions and 
concentration in the experimental group. This study approached the theories, reviewed 
literature, and in-depth interviews from six experts. The results were used to create a 
questionnaire on executive functions to collect the sample group of two hundred students. The 
sample group in the play therapy program consisted of sixteen preschool children in Bangkok, 
with ADHD and their executive functions, that were below the fiftieth percentile. 

The research results were as follows: 1) the factors of the executive functions 
consisted of five factors: inhibition, working memory, cognitive flexibility, emotional control, 
and planning and organization. The confirmatory factor analysis significantly confirmed the 
components of the executive functions with the factor loadings of these five factors were 
statistically high at a level of 0.05; 2) a play therapy program adapted the theory of child-
centered play therapy mainly with the use of appropriate activities to enhance overall 
executive functions and its individual components properly; and 3) the executive functions 
and concentration of the experimental group were higher than before the experiment and the 
control group at a significant level of 0.05. The results of this study indicated that the play 
therapy program was a key factor in positive changes in preschool children with ADHD. 

 
Keyword : Play therapy program, Executive Functions, ADHD symptoms, Schools in Bangkok 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ภาวะสมาธิสัน้เป็นอาการท่ีพบได้บ่อยในเด็กปฐมวยั ซึ่งจากการส ารวจล่าสุดของกรม

สุขภาพจิตเม่ือปี พ.ศ. 2555 พบอัตราความชุกของโรคสมาธิสัน้ในเด็กไทยถึงร้อยละ 8.1 ซึ่ง
มากกวา่อบุตัิการณ์ของโรคสมาธิสัน้ท่ีพบในเดก็ทัว่โลกประมาณร้อยละ 5.29 จงึสามารถประมาณ
การได้ว่าในประเทศไทยมีเด็กท่ีเป็นโรคสมาธิสัน้อยู่ประมาณ 1 ล้านคน (ทวีศิลป์ วิษณโุยธิน และ
คณะ, 2556) โรคสมาธิสัน้จึงเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดโรคหนึ่งในเด็กไทย (พนม เกตุมาน และ
คณะ, 2559) ซึ่งการดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ตัง้แต่ตอนท่ีเด็กอายุยังน้อยมักได้ผล
ส าเร็จดี แต่หากเด็กไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างทันท่วงที ประมาณร้อยละ 60-80 ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ก็จะมีอาการต่อเน่ืองจนถึงวยัรุ่น และร้อยละ 40-60 ของเด็กก็จะมีอาการ
ต่อเน่ืองจนถึงวยัผู้ ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กอย่างร้ายแรงในหลายๆ ด้านในเวลาต่อมา 
เช่น ปัญหาทางการเรียน การเข้ากับผู้ อ่ืน มีภาพพจน์ต่อตนเองไม่ดี มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย 
คุณภาพชีวิตต ่า มีปัญหาการใช้สารเสพติด เกิดความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ รวมทัง้มี
ปัญหาทางอารมณ์ วิตกกงัวล ซมึเศร้า มีพฤติกรรมก้าวร้าว และปัญหาทางสงัคมตา่งๆ ตา่งมาอีกมาก 
(ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) นอกจากนี ้จากการศึกษาพบว่าเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะไม่
สามารถปรับตวัใช้ชีวิตในห้องเรียนได้เหมือนเด็กปกติแม้เด็กจะมีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) สงูก็
ตาม เน่ืองด้วยภาวะของเด็กท่ีขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง และหุนหนัพลนัแล่น จึงท าให้เด็กมกัรบกวนชัน้
เรียน รวมทัง้รู้สึกเศร้าและหงุดหงิดเน่ืองจากท าสิ่งต่างๆ ได้ไม่ดีเท่าเพื่ อน ท าให้เด็กรู้สึกด้อยค่า 
โดดเด่ียว ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีโอกาสเสี่ยงตอ่การเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว เกเร และภาวะ
ดือ้ตอ่ต้านได้สงูกว่าเด็กทัว่ๆ ไปหลายเท่า (ทวีศิลป์ วิษณโุยธิน และคณะ, 2556) ดงันัน้การสงัเกต
พบภาวะสมาธิสัน้ของเด็กได้เร็ว และการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กได้เร็วจึงมีความจ าเป็นและมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก 

ภาวะสมาธิสัน้จะเร่ิมปรากฎให้เห็นตัง้แต่เม่ือเด็กอยู่ในช่วงปฐมวยั ซึ่งเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้จะมีปัญหาการคิดขัน้สูง หรือทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องอย่างชัดเจน 
(Tamm et al., 2014; Byrne et al., 1998; Skogan, 2015; Brocki et al., 2010; Castellanos  
et al., 2006) และทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องก็เป็นเกณฑ์หนึ่งของภาวะสมาธิสัน้ด้วย
เช่นกัน (Wahlstedt et al., 2008; Willcutt et al., 2005) แม้ในช่วง 0-2 ปีแรกจะยังไม่เห็นภาวะ
สมาธิสัน้ท่ีเดน่ชดันกั แตภ่าวะสมาธิสัน้จะเดน่ชดัขึน้เร่ือยๆ เมื่อเด็กเติบโตขึน้ โดยเร่ิมเห็นได้เดน่ชดั
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ขึน้ในช่วง 5 ปีแรกท่ีทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านการยบัยัง้และความจ าขณะท างานของเด็ก
ก าลงัพฒันา (Brocki et al., 2010) แต่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะมีการท างานของสมองท่ี
บกพร่อง รวมทัง้มีปริมาตรรวมของสมองน้อยกว่าเด็กปกติ (วิฐารณ บุญสิทธิ, 2555) จึงส่งผลให้
วงจรประสาทท่ีเช่ือมโยงกบัสมองส่วนหน้ากบัสมองส่วนข้างเคียงในด้านกระบวนความคิด ความ
ใส่ใจของเด็กท างานได้น้อยกว่าปกติด้วย ท าให้การท างานของสมองส่วนหน้ามีข้อจ ากัด  
ท างานไม่คล่องตวัในการเช่ือมโยงกับสมองส่วนอ่ืนๆ จึงไม่สามารถท างานท่ีมีความซบัซ้อนได้ดี 
พัฒนาการของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงมีความล่าช้าไม่
เหมาะสมกบัอาย ุและมีปัญหาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน
ด้านการควบคมุสมาธิ การยบัยัง้ชัง่ใจ การควบคมุอารมณ์ การปรับเปลี่ยนความคิด การตดัสินใจ 
และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม (Glozman & Shevchenko, 2014) สง่ผลให้เด็กมี
การปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การปรับตวัท่ีด้อยคณุภาพ ท าให้มีปัญหาในด้านการด าเนิน
ชีวิตและการท างานตา่งๆ 

ส าหรับการศกึษาสถานการณ์ของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัของประเทศไทย
ลา่สดุนัน้ นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ (2559: ออนไลน์) ได้ท าการศกึษาส ารวจทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเดก็วยั 2-6 ปี จากกลุม่ตวัอยา่ง 2,965 คนทัว่ทกุภาคของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 
พบว่าในปัจจุบนัมีเด็กปฐมวยัไทยท่ีมีปัญหาทักษะการคิดเชิงบริหารบกพร่องร้อยละ 30 โดยคิด
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องอย่างชัดเจนร้อยละ 16 และมีความบกพร่องเล็กน้อยร้อยละ 14 
นอกจากนี ้ยงัพบเด็กท่ีมีปัญหาพฒันาการด้านทกัษะการคิดเชิงบริหารล่าช้าอีกร้อยละ 29 โดยเป็น
เด็กท่ีมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารต ่ากว่าเกณฑ์อย่างชัดเจนร้อยละ 14 และต ่ากว่าเกณฑ์
เล็กน้อยร้อยละ 15 ซึ่งปัญหาการคิดเชิงบริหารท่ีพบมากในเด็กปฐมวยัมากท่ีสดุคือ ปัญหาด้าน
การยบัยัง้ ปัญหาด้านความจ าขณะท างาน และปัญหาการควบคมุอารมณ์ตามล าดบั ซึ่งปัญหา
ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่ความพร้อมและความส าเร็จทางการเรียนของเด็กในระดบัท่ีสงูขึน้ไปใน
เวลาตอ่มา การสง่เสริมให้เด็กปฐมวยัมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมาก และมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเด็กในศตวรรษท่ี 21 (ฐาปนีย์ แสงสว่าง และคณะ, 2559) ทัง้นีเ้ป็น
เพราะทกัษะการคดิเชิงบริหารเป็นกระบวนการคดิขัน้สงูท่ีช่วยให้เด็กสามารถควบคมุความคดิ การ
ตดัสินใจ และการกระท าต่างๆ จนส่งผลให้เด็กสามารถลงมือท าตามแผนท่ีวางไว้ และมุ่งมัน่จน
ท างานได้ส าเร็จตามเปา้หมาย (นวลจันทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ก) รวมทัง้ยงัช่วยเอือ้อ านวยให้เด็ก
เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ และสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคยได้ เน่ืองจากสถานการณ์ตา่งๆ 



  3 

ในชีวิตประจ าวนัของเด็กย่อมมีความแตกตา่งจากสิง่ท่ีเด็กเคยเจอมาก่อน ทกัษะการคิดเชิงบริหาร
จึงช่วยจัดการกระบวนการทางความคิดเพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น การ
วางแผนอนาคต หรือการเปลี่ยนการกระท าจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง หรือการรู้จกัหกัห้ามใจต่อสิ่ง
ยัว่ยตุ่างๆ เพื่อให้เด็กสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จและมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Gilbert & Burgess, 
2008) การส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กตัง้แต่ยงัเล็กจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก 
เพราะทกัษะการคิดเชิงบริหารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชัว่ชีวิตของเด็ก โดยเร่ิมพฒันาตัง้แต่ในวยั
ทารก และมีการพฒันาอย่างรวดเร็วและดีท่ีสดุในช่วงเด็กปฐมวยั หรือวยัเด็กตอนต้นเม่ือเด็กมีอาย ุ
3-5 ปี หลงัจากนัน้ทกัษะการคิดเชิงบริหารจะพฒันาอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป และคอ่ยๆ ลดการพฒันา
ลงไปในท่ีสุด ในช่วงวัย 3-5 ปี จึงเป็นช่วงท่ีมีการเติบโตของทักษะการคิดเชิงบริหารมากท่ีสุด 
ดงันัน้ ในช่วงเด็กปฐมวยั 3-5 ปีนี ้จงึเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหาร (Serpell & Esposito, 2016)  

ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคญัตอ่การคิดของเด็กปฐมวยัเป็นอย่างมากในหลายๆ 
ด้าน กลา่วคือ ทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นเป็นความสามารถทางการคิดขัน้สงูท่ีช่วยให้เด็กมีสมาธิ  
มีการควบคมุยบัยัง้ตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น รู้จกัคิดอย่างเป็น
ระบบ วางแผนก าหนดเปา้หมาย หาวิธีการท าให้งานส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ รู้จกัคิดไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบก่อนท่ีจะตดัสินใจลงมือท าสิ่งตา่งๆ เมื่อคิดแล้วก็สามารถลงมือปฏิบตัิได้เป็นขัน้เป็น
ตอน รู้จกัจดัล าดบัความส าคญัของงานและคอยควบคมุความคิดและการกระท าของตนให้จดจ่อ
อยูก่บังาน ไม่วอกแวกไปกบัสิ่งเร้าตา่งๆ (Serpell & Esposito, 2016) หากท างานแล้วเกิดปัญหาก็
รู้จกัการคิดวิเคราะห์หาทางแก้ไขได้อยา่งเป็นเหตเุป็นผล สามารถหาทางออกใหม่ๆ ได้หลากหลาย 
ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ ซ า้ๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป เม่ือเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่คุ้นเคย เช่น เจอคน
ใหม่ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีไม่เคยท า หรือเจอกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามท่ีหวงั เด็กก็จะ
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตวัท่ีดี รู้จักอดทนแก้ไข
ปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่ออปุสรรคปัญหาต่างๆ ได้โดยง่าย (Gilbert & Burgess, 2008) รวมทัง้
ยงัมีความสามารถในการคิดคาดการณ์ผลท่ีจะตามมาจากการกระท าของตนได้เพื่อเป็นข้อมลูใน
การเลือกท าสิ่งท่ีเหมาะสมอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จ และหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ท าในสิ่งท่ีท าให้ตนต้อง
เสียใจในภายหลัง จึงท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีจะไม่ท าผิดซ า้ๆ แต่รู้จักน าเอาข้อผิดพลาดมา
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จลงได้ด้วยดีในท่ีสุด ทักษะ  
การคิดเชิงบริหารจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของเด็กเป็นอย่างมากในทุกๆ ด้านของชีวิต  
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(Diamond, 2013) เราจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมีทกัษะการคิดเชิงบริหารโดยเร็วท่ีสดุ
เท่าท่ีจะสามารถท าได้ ซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวยัด้วยการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารนัน้
นบัเป็นการสร้างทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา่อย่างยิ่งตอ่สงัคมและยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างปอ้งกนั
ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการท่ีเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารได้
อย่างทนัท่วงทีอีกด้วย การให้ความช่วยเหลือและพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก และสามารถช่วยลดความสญูเสียทางการศึกษาและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อยา่งมหาศาล (วินดัดา ปิยะศลิป์ และคณะ, 2553)  

การฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นต้องท าโดยเร่งด่วน เพราะการท่ีเด็กจะมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีได้นัน้
ต้องได้รับการฝึกฝนและส่งเสริมท่ีเพียงพอ (Zelazo, 2015) อีกทัง้ปัญหาของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กเล็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้จะไม่หายไปเอง แต่กลบัจะมีความรุนแรงชัดเจนมากขึน้
เร่ือยๆ เม่ือเด็กเติบโตขึน้ การฝึกฝนส่งเส ริมทักษะการคิดเชิงบริหารตัง้แต่วัยเด็กเล็กจึงมี
ความส าคญัในการช่วยกระตุ้นกลไกการท างานของสมองในเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้มีการปรับตวั
ทางโครงสร้างใหม่ ปรับเปลี่ยนวงจรประสาทให้เกิดการปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมท่ีได้รับการสง่เสริม
ให้ดีขึน้ วงจรประสาทจะเกิดการเช่ือมโยงอย่างซบัซ้อนได้ดีขึน้เพื่อให้สมองสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ยืดหยุน่ได้มากท่ีสดุ รวมทัง้ชดเชยการท างานสว่นท่ีบกพร่องไปและช่วยลด
ความรุนแรงของโรคสมาธิสัน้ท่ีจะเกิดขึน้ตามมาในภายหลงั (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ก) การ
ส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความส าคญัต่อเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็นอย่างมาก ยิ่ง
ช่วยได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้ง่ายขึน้เท่านัน้ 
(Tillman et al, 2015) เพราะหากเด็กได้รับการพัฒนาล่าช้า หรือไม่ ได้รับการพัฒนาได้มาก
เท่าท่ีควร สมองของเด็กก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลง การช่วยเหลือในเวลาตอ่มาก็จะยิ่งท าได้ยากขึน้ 
และจะสง่ผลเสียตอ่เด็กเป็นอยา่งมากในหลายๆ ด้านดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ปัญหาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัของไทยท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจบุนัยงัไม่พบการ
ศกึษาวิจยัเร่ืองนีใ้นประเทศไทย ผู้วิจยัจงึตระหนกัถึงความส าคญัในการศกึษาพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และมีความมุ่งหมายในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้พื่อ
พฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สงูสดุตอ่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศกึษาพฒันาในเร่ืองนีต้อ่ไป 
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ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาเร่ืองการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และการศึกษาวิจัยในเร่ืองนีข้องต่างประเทศก็ยังมีข้อจ ากัดของ
งานวิจยัและมีความคลมุเครืออยูม่าก อยา่งไรก็ตาม จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
ตา่งๆ พบวา่หลกัการท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้นัน้ ควรเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และ
สงัคมควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะทางด้านร่างกายของเด็ก ซึ่งกิจกรรมท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กนัน้ควรเป็นกิจกรรมท่ีจูงใจเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมกับ
เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั โดยกิจกรรมท่ีท าต้องเป็นกิจกรรมท่ีเด็กรัก ช่ืนชอบ รู้สกึสนกุ มีความสขุ
ท่ีได้ท า ขณะเดียวกนัก็ควรเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กไม่รู้สกึเบื่อ โดย
ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อเด็กจะได้ออกจากขีดความสามารถ
เดิม (Comfort Zone/ Zone of Proximal Development) ไปสูขี่ดความสามารถใหม่ท่ีเด็กสามารถ
ท าได้เองโดยมีการช่วยเหลือเพียงเลก็น้อย และควรเน้นให้เด็กได้ฝึกฝนท ากิจกรรมท่ีกระตุ้นท้าทาย
ความสามารถอย่างต่อเน่ือง เพราะการฝึกฝนท่ีท้าทายความสามารถของเด็กอย่างต่อเน่ืองคือ
กุญแจส าคัญของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเล็กให้ประสบความส าเร็จ และช่วยให้
ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยูไ่ด้ยาวนานมากขึน้ 

ผู้ วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบ าบัดทางจิตวิทยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงต่อการ
เสริมสร้างพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เพื่อให้เด็กเกิดการ
พฒันาสมดลุทางความคิด อารมณ์และพฤติกรรมได้ดีขึน้ ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบดั
ตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) เป็นทฤษฎีหลักในการบ าบัด เพราะการเล่นบ าบัด
สามารถช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนได้เป็น
อย่างดี เน่ืองจากเม่ือเด็กได้รับความเข้าใจ การยอมรับ และความสอดคล้องจะช่วยให้เด็กเป็นตวัของ
ตวัเอง ค้นหา ส ารวจ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ รู้จกั เข้าใจตนเอง 
ยอมรับตนเองได้สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถก ากบัอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้
อย่างเหมาะสม มีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึน้ รู้สึกมีก าลังใจ สามารถพึ่งพาตนเอง มีความ
รับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกท่ีจะตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถแก้ ไขปัญหาของ
ตนเองได้ มีการปรับตวัท่ีดีขึน้ เห็นคณุค่าในตนเอง มีสขุภาพจิตดี ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสขุ
และสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งสงูสดุเต็มศกัยภาพของตน (Landreth et al, 2009)  

จากการศกึษาวิจยัพบว่าการเล่นบ าบดัสามารถช่วยพฒันาความคิด อารมณ์ พฤติกรรม  
รวมทัง้ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
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ดังเช่นจากการศึกษาของไพค์ทีน่าและคณะ (Pykhtina et al., 2012) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง
ประสิทธิผลของการเล่นบ าบัดท่ีมีต่อเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยท าการศึกษาด้วยวิธี การเชิง
คณุภาพด้วยการใช้กิจกรรมการเล่นบ าบดัระยะยาวกับเด็กท่ีเป็นกรณีศึกษาจ านวน 2 คน กิจกรรม
การเลน่บ าบดัท่ีใช้ ได้แก่ การเลน่สมมติ ศิลปะ วาดรูประบายสี เป็นต้น ผลการศกึษาพบว่า การเลน่
บ าบดัช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็น
อย่างดี ซึง่คล้ายคลึงกบัการศึกษาของโฟรูซานเด และแมนดี (Foroozandeh & Mandieh, 2014: 
1005-1009) ท่ีท าการศกึษาวิจยัเร่ืองประสทิธิผลของการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่ความจ าในเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้ โดยใช้กิจกรรมการเล่นบ าบดัควบคู่ไปกับการสอนเทคนิคช่วยจ าต่างๆ ในเด็ก
ปฐมวยัจ านวน 22 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคมุ 12 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน โดยเด็กกลุ่มทดลอง
ได้เข้าร่วมการเล่นบ าบัดเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 30-45 นาที รวมระยะเวลา
ทัง้สิน้ 1 เดือน ส่วนเด็กกลุ่มควบคมุไม่ได้รับการจัดกิจกรรมใดๆ หลงัการทดลองพบว่า เด็กกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดัเกิดการพฒันาความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ตนเอง มีการวางแผน 
ความสนใจและสมาธิสงูขึน้มากกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

การเล่นบ าบดัจึงเป็นวิธีท่ีสามารถช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยการเล่นบ าบดัสามารถช่วยพฒันาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ ช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่งของเด็ก ท าให้
เด็กสามารถควบคมุยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ เกิดการปรับตวัได้ดี รวมทัง้การเล่นบ าบดัยงัช่วยส่งเสริม
ทกัษะทางอารมณ์และสงัคมของเด็กได้ดี สง่ผลให้เด็กสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้ มี
ความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนดีขึน้ นอกจากนี ้การเล่นบ าบดัยงัสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดขัน้สูง 
หรือทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
เพราะการเล่นบ าบดัสามารถช่วยปรับโครงสร้างสมองส่วนหน้าของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้และ
ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องไปให้มีการท างานได้ยืดหยุ่นมากขึน้ มีประสิทธิภาพในการ
ท างานได้ดีขึน้ โดยมีนกับ าบดัเป็นผู้ เอือ้อ านวยเทคนิคการบ าบดั และกิจกรรมการเล่นท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เช่น การสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็ก สะท้อนความรู้สกึและพฤติกรรมของเด็ก ให้การยอมรับ ใสใ่จ แสดงความ
เข้าใจเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความไว้วางใจในตวันกับ าบดั รวมทัง้มีการใช้เทคนิคก าหนด
ขอบเขตเพื่อช่วยให้เด็กสามารถส ารวจ ฝึกก ากับควบคุมยับยัง้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ 
พฤติกรรมของตนเองได้ดีขึน้ (Stewart et al., 2016) ซึง่นอกจากการใช้เทคนิคการบ าบดัดงักล่าว
แล้ว นกับ าบดัสามารถเลือกใช้กิจกรรมการเล่นได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก เช่น การใช้กิจกรรมการเต้น การเคลื่อนไหวควบคมุ
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ร่างกาย เกมการเล่นต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย สนุก ผ่อนคลาย และท้าทายความสามารถ  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างสนุกสนานและจูงใจให้เด็กเกิดการพัฒนา
ตนเองได้ดีขึน้ (Yeager, 2009) รวมทัง้เม่ือเด็กได้รับกิจกรรมการเลน่ท่ีช่วยสง่เสริมทกัษะการคิดเชิง
บริหารอย่างต่อเน่ืองกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ก็จะช่วยให้ทักษะการคิดเชิงบริหารมีความ
คงทนอยู่ได้ยาวนานมากขึน้ และเด็กได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ  ทกัษะใหม่ๆ รู้จกั
เพื่อนใหม่ๆ ในการช่วยท าให้เด็กรู้จักปรับตวัในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ฝึกการใช้ความคิด ความจ า 
การก ากับยับยัง้ควบคุมตนเอง มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ รู้จักประนีประนอม การวางแผน
แก้ปัญหา มีการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากขึน้ในบรรยากาศการเล่นท่ี
อบอุ่นผ่อนคลายสนกุสนาน สิ่งเหลา่นีจ้ึงช่วยกระตุ้นการท างานของสมองสว่นหน้าได้ดี ช่วยท าให้เด็ก
มีภาวะสมาธิสัน้ลดลง อาการอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลนัแล่นลดลง มีสมาธิ การจดจ่อเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้
สามารถส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้ดีขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ การเล่นบ าบัดจึงเป็น
กิจกรรมการเล่นท่ีเด็กรู้สึกสนุกช่ืนชอบ และมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดี (Faroozandeh & Mandieh, 2014: 1005-
1009) ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของฮลัเพอรินและคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ท่ีได้
ท าการศกึษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
ความสนใจ ความสามารถทางมิติสมัพนัธ์ การวางแผน และทกัษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้อย่างรุนแรง กลุม่ตวัอยา่งคือ เด็กปฐมวยัอาย ุ4-5 ปี จ านวน 29 คน แบง่เป็นกลุม่
ยอ่ยๆ กลุม่ละ 3-5 คน กิจกรรมท่ีใช้คือ กิจกรรมการเลน่ท่ีออกแบบมาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารและทกัษะต่างๆ ดงักล่าว ตวัอย่างกิจกรรมการเล่นท่ีใช้ เช่น การเต้น การเคลื่อนไหว การ
กระโดด เกมหาของ รวมทัง้การสอนให้เด็กรู้จกัวางแผนแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นด้วย โดยใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมการเล่นสปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชัว่โมง เป็นระยะเวลาทัง้หมด 5 
สปัดาห์ แบบวดัท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบวดัภาวะสมาธิสัน้ ADHD Rating Scale และแบบวดั
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั โดยมีการวดัก่อนและหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นท่ีน่าพึงพอใจ และช่วยพฒันาเด็กท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และมีความคงทนของประสิทธิผลในอีก 3 
เดือนตอ่มาด้วย 

จากตวัอย่างงานวิจยัดงักลา่วจึงเห็นได้ว่า การเล่นบ าบดัและกิจกรรมการเลน่ต่างๆ เป็น
แนวทางการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีประสิทธิภาพสงูในการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศยังมีการ
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ศกึษาวิจยัในเร่ืองการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้อยู่ไม่มากนกัและยงัต้องการการศกึษาเพิ่มเติมต่อไปอีกมาก และในประเทศไทยก็ยงัไม่เคยมีการ
ศึกษาวิจยัในเร่ืองนีม้าก่อน ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาและสร้างโปรแกรมการการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ว่าทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีลกัษณะ องค์ประกอบและแนวทางในการพฒันาอย่างไร รวมทัง้การเลน่บ าบดั
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ควรเป็นอย่างไรจึงจะช่วย
สง่เสริมพฒันาให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้สามารถมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีสงูขึน้และมี
ภาวะสมาธิสัน้ลดลงได้ การศกึษาวิจยัในครัง้นีจ้งึเป็นองค์ความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องท่ีสนใจ
ศกึษาในเร่ืองการดแูลและพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ตอ่ไป 

ค าถามการวิจัย 
1. ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ควรมีองค์ประกอบใดบ้าง 
2. โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ

สมาธิสัน้ควรเป็นอยา่งไร 
3.โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ

สมาธิสัน้มีประสทิธิผลเป็นอยา่งไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
2. เพื่อสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี

ภาวะสมาธิสัน้ 
3. เพื่อศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร  

และลดภาวะสมาธิสัน้ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง  
ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครัง้นีมี้ความส าคัญในเชิงทฤษฎี และความส าคัญในเชิงปฏิบัติ 

ดงัตอ่ไปนี ้
ความส าคัญในเชิงวิชาการ 

1. เกิดองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ว่าควรมีลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารเป็น
อย่างไร ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการศึกษาวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาในเร่ืองนีต้อ่ไป 

2. เกิดองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัทฤษฎีการเลน่บ าบดัเพื่อใช้ในการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารและการลดภาวะสมาธิสัน้ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ตอ่ไป 

3. เกิดองค์ความรู้ใหม่ในเชิงทฤษฎี โดยน าตวัแปรการเล่นบ าบดัมาอธิบายตวัแปร
ทกัษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึง่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ท่ียงัไมเ่คยมีการศกึษาในเร่ืองนีม้าก่อน 

ความส าคัญในเชิงปฏิบัต ิ
1. ได้แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัเด็กปฐมวยัท่ีมี

ภาวะสมาธิสัน้ ซึง่สามารถน าไปใช้ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลและพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ตอ่ไป 

2. ได้โปรแกรมการเลน่บ าบดัไปใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารและลดภาวะ
สมาธิสัน้ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถขยายผลไปสู่กลุ่ม
ตวัอยา่งอ่ืนท่ีมีความใกล้เคียงกนัตอ่ไป 

3. ผู้ ท่ี มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น ผู้ ปกครอง ครู 
นกัจิตวิทยา หรือนกับ าบดัท่ีสนใจโปรแกรมการเลน่บ าบดันี ้สามารถน าผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
ไปประยกุต์ใช้ในการดแูลช่วยเหลือและพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้มีทักษะการคิดเชิง
บริหารท่ีดีขึน้และมีภาวะสมาธิสัน้ลดลงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยมีขอบเขต

ของการวิจยัทัง้หมดเป็น 3 ระยะดงันี ้
ระยะที่  1การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี

ภาวะสมาธิสัน้ด้วยการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
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โครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คน เพื่อทราบถึงลกัษณะและองค์ประกอบของทกัษะการคิด
เชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยผู้วิจยัท าการเลือกผู้ เช่ียวชาญ
อย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 คน ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไม่น้อยกว่า 
2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้มมุมอง ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดี จากนัน้ผู้วิจยัก าหนดประเด็นแนวค าถามท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และน าผลท่ีได้ไปสร้างแบบวดัทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและให้
ผู้ทรงคณุวฒุิช่วยตรวจสอบคณุภาพความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความเช่ือมัน่ของแบบวดั 

ระยะที่ 2 การสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วยการศกึษาเอกสารงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการสมัภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คน เพื่อทราบถึงแนวทางในการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยผู้ วิจัยท าการเลือก
ผู้ เช่ียวชาญอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 คน ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
และมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไม่
น้อยกวา่ 2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มมุมอง ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดี จากนัน้ผู้วิจยัก าหนดประเด็นแนวค าถามท่ีใช้ใน
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และน าผลท่ีได้สร้างเป็นโปรแกรมการเลน่บ าบดั
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และให้ผู้ทรงคณุวฒุิช่วย
ตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรม โดยผู้ทรงคณุวฒุิมีทัง้หมด 3 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
วดัและประเมินผล ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และด้านการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้หา (Content Validity) เพื่ อพิจารณาถึงความสอดคล้องด้าน
วตัถปุระสงค์ การเลือกใช้ทฤษฎี เทคนิคของการเล่นบ าบดั และขัน้ตอนในการเล่นบ าบดั หลงัจาก
นั น้ ผู้ วิ จัย จึ งท าการห าค่ าดัช นี ความสอดค ล้องของเนื อ้ห า  (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) แล้วท าการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องและเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากบั .05 จากนัน้ผู้วิจยัน าค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ
มาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ และน าไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ท่ีมี
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ความคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของโปรแกรมในด้านเนือ้หา 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และข้อบกพร่องตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ น าไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการเลน่บ าบดั
ให้มีความสมบรูณ์มากท่ีสดุก่อนการน าไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

ระยะที่  3 ผู้ วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ด้วยแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารท่ีได้จากในระยะท่ี 1 และแบบวัดภาวะสมาธิสัน้ในเด็กปฐมวัย Thai ADHD Screening 
Scales (THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) โดยท าการวัดกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ซึ่งรูปแบบการวิจัยในระยะนีค้ือ การวิจัยแบบ
แผนการรองรับภายใน (Embedded Design; embedded experimental model) ซึ่งสอดแทรก
ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยเชิงทดลองทัง้ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะ
ติดตามผล โดยใช้การสงัเกตบนัทึกพฤติกรรมของเด็กและการสมัภาษณ์เชิงลึกครูผู้ดแูลเด็ก เพื่อ
ช่วยสนบัสนนุและอธิบายผลการวิจยัเชิงปริมาณถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ประสิทธิผลของ
โปรแกรมการเลน่บ าบดัได้อยา่งครอบคลมุและมีความสมบรูณ์มากท่ีสดุ 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารใน

เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

ระยะที่  1 ผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จ านวน 6 คน และเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน โดยครูผู้ดแูลเป็นผู้ตอบแบบวดัประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็ก ซึง่ผู้วิจยัมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1. ผู้วิจยัท าการเลือกผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ มมุมอง ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของ
เด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดี โดยท าการเลือกผู้ เช่ียวชาญแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

2. ผู้ วิจัยท าการติดต่อไปยังผู้ เช่ียวชาญเพื่อแนะน าตัวและชีแ้จงให้ทราบถึง
จุดประสงค์และประโยชน์ของการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้รวมทัง้น าส่งหนังสือขอความร่วมมือจาก
บัณฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยังผู้ เช่ียวชาญทุกท่าน เม่ือผู้ เช่ียวชาญตอบ  
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ตกลงให้การสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้ วิจัยจึงท าการนัดหมายวันเวลาและสถานท่ีท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์ 

3. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เช่ียวชาญเป็นรายบุคคล จนกระทั่งได้
แนวทางของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีแน่นอน มีความซ า้กันของข้อมลู ข้อมลูมีความอิ่มตวัแล้ว 
ผู้วิจยัจงึยตุิการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพื่อด าเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วิจยัน าผลท่ีได้จากการวิจยัในระยะท่ี 1 ไปสร้างเป็นแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ จากนัน้จึงน าแบบวดัไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
ได้มาจากการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non- probability Sampling) 
ซึ่งเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนเด็กระดบัปฐมวยัในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) โดยให้ครูท่ีรู้จกัและใกล้ชิดกบัเด็กเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 6 เดือนเป็นผู้ตอบแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ THASS ของเด็ก (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ
, 2557) รวมทัง้ตอบแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ตามความเป็นจริง จากนัน้จงึให้ครูช่วย
แนะน าครูคนอ่ืนๆ ท่ีสอนเด็กระดบัปฐมวยัในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้รู้จกัและใกล้ชิด
กบัเด็กเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 6 เดือนเช่นกนัช่วยตอบแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ THASS และแบบวดั
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กด้วย โดยครู 1 คน ตอบแบบวดัแทนเด็กประมาณ 2-5 คน จนได้แบบ
วดัครบทัง้ 200 ฉบบั ซึง่แม้จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 200 คนจะคอ่นข้างน้อย แตก็่ถือว่ายอมรับได้ (Fair) 
ส าหรับการท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Comrey & Lee, 1992) 

ระยะที่  2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาท่ี
เก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ ครูการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 6 คน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดงันี ้

1. มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิง
บริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอยา่งดี 

ระยะที่ 3 กลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กปฐมวยัจ านวนทัง้หมด 16 คน ซึง่ผู้วิจยัท าการเลือก
แบบสุ่ม (Random Selection) และจดัเข้ากลุ่มแบบสุ่ม (Random Assignment) เพื่อก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างมาเข้าร่วมการศกึษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 16 คน นี ้ผู้ วิจัยใช้การจับคู่
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รายบุคคล (Matching Subject) ทัง้หมด 8 คู่ท่ีมีคะแนนรวมจากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
และแบบวดัสมาธิของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ใกล้เคียงกนัมาจบัคู่กนั และท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อน ากลุ่มตวัอย่างเข้าสู่กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใน
แต่ละกลุ่มมีผู้ ท่ีมีคะแนนจากแบบวดัใกล้เคียงกนัเพื่อควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้จาก
ระดบัคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารและแบบวดัสมาธิในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ท่ีแตกตา่ง
กันโดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจ านวนกลุ่มละ 8 คน ส าหรับหลักเกณฑ์ในการ
คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งมีดงันี ้

1. เป็นเด็กปฐมวยัเพศชายและหญิงท่ีอายรุะหว่าง 3 – 5 ปี ซึง่ก าลงัศกึษาอยู่ใน
ระดบัชัน้อนบุาลในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เป็นเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึง่วดัจากแบบวดั Thai ADHD Screening Scales 
(THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2557) โดยผู้ตอบแบบวดัคือครูของเด็ก 

3. คดัเลือกเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เท่านัน้ ไม่รวมเด็กท่ีมีความบกพร่องของ
พฒันาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs) 

4. เด็กมีสติปัญญาในระดับปกติ (average) ขึน้ไป ซึ่งวัดจากแบบประเมิน
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอาย ุ2-15 ปีของกรมสขุภาพจิต (2546) 

5. เด็กไม่ได้รับการรักษาด้วยยา หรือได้รับการรักษา (treatment) ด้วยวิธีอ่ืนๆ 
6. มีคา่คะแนนจากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิ

สัน้ต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 50 ลงมา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลองได้รับการจดักระท าจากผู้วิจยั ส่วนควบคมุเข้าเรียนในชัน้เรียนตามปกติโดยไม่ได้รับ
การฝึกทกัษะการคดิเชิงบริหารใดๆ แตไ่ด้รับการจดักระท าจากผู้วิจยัเม่ือสิน้สดุการทดลอง  

7. เด็กได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการวิจัย และตวัเด็กเองก็มีความ
สมคัรใจและสามารถเข้าร่วมตลอดระยะเวลาของการวิจยัเชิงทดลองได้ 

8. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเปรียบเทียบ
โดยการใช้แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และแบบวดัภาวะสมาธิ
สัน้ของเดก็ ทัง้ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารใน

เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีดงันี ้
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1. ระยะที่ 1 คือตวัแปรองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ ซึง่ได้องค์ประกอบมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
การสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ เช่ียวชาญ 

2. ระยะที่ 2 ตวัแปรท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ คือ การเล่นบ าบดั ซึง่ได้ตวัแปรนีม้าจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ เช่ียวชาญ
เพิ่มเตมิ 

3. ระยะที่ 3 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา คือ  
 3.1 ตวัแปรต้น คือ โปรแกรมการเลน่บ าบดั 
 3.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก

ปฐมวยั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิสัน้ หมายถึง เด็กชายหญิงท่ีมีอายรุะหว่าง 3-5 ปี ท่ีก าลงั

ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้อนบุาลในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร โดยเด็กมีอาการขาดสมาธิ อาการอยู่
ไม่นิ่ง และอาการหุนหันพลันแล่นอย่างชัดเจน ซึ่งวัดได้จากแบบวัด Thai ADHD Screening 
Scales (THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร หมายถึง การน าแนวทางการเสริมสร้างตาม
องค์ประกอบท่ีค้นพบมาใช้ในการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก โดยสร้างเป็นโปรแกรม
การเล่นบ าบัดท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมเด็กในด้านการยับยัง้ ความจ าขณะท างาน ความยืดหยุ่น
ทางการคิด การควบคมุอารมณ์ และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กให้สามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท าต่างๆ จนสามารถ
ท างานได้เป็นผลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ซึง่วดัได้จากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีผู้วิจยั
ได้สร้างขึน้ 

นิยามเชิงปฏบิัตกิาร 
1. ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ

คิดขัน้สงูเพื่อช่วยให้เด็กสามารถควบคมุความคิด อารมณ์ และการกระท าต่างๆ จนส่งผลให้เด็กมี
ความมุ่งมั่นและท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย สงัเกตได้จากความสามารถในการก ากับยบัยัง้
ความคิดและพฤติกรรมของเด็ก ความจ าขณะท างาน ความยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุม
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อารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารมี
ทัง้หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1.1 การยับยัง้ (Inhibit) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการควบคมุความคิดให้
จดจ่อ สนใจกบัสิ่งท่ีก าลงัท าอยู่ได้อย่างมีเปา้หมายและคงทน สามารถยงัยัง้ตนเองไม่ให้วอกแวก
กบัสิ่งอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เพื่อจดจ่อกบังานได้จนส าเร็จ รวมทัง้ก ากบัควบคมุตนเองให้มีความอดกลัน้
ต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ โดยมีการค านึงถึงความถกูต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมออกมา ท าให้เด็กสามารถยบัยัง้แนวโน้มความอยากท่ีจะท าพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม สง่ผลให้เด็กสามารถยบัยัง้ตนเองไม่ให้ท าสิ่งท่ีไม่
เหมาะสมหรือรบกวนผู้ อ่ืน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

 1.2 ความจ าขณะท างาน (Working Memory) หมายถึง ความสามารถของเด็กใน
การเก็บจดจ าข้อมูลไว้ในใจและสามารถจัดการประมวลข้อมูลท่ีมีอยู่ในใจได้ ส่งผลให้เด็กมี
ความสามารถในการจดจ าแผนการของตนเอง จดจ าค าสัง่ของผู้ อ่ืน สามารถพิจารณาถึงทางเลือก
อ่ืนๆ และท าการคิดค านวณในใจได้ สามารถท างานได้หลายๆ อย่าง รวมทัง้น าสิ่งท่ีเคยเ รียนรู้มา
ก่อนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และจดจ าสิ่งท่ีเคยท าผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อ
จะได้ไม่ท าผิดซ า้อีก 

 1.3 ค ว าม ยื ด ห ยุ่ น ท า งก า รคิ ด  (Cognitive Flexibility/ Shift) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว
ยืดหยุ่นหลากหลาย ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือล าดบัความส าคญัท่ีเปลี่ยนไปจาก
เดิม สามารถปรับเปลี่ยนมมุมองโดยมองจากหลายๆ มมุท่ีท าให้คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติด
กับความคิดแบบเดิมๆ ซ า้ๆ สามารถคิดนอกกรอบได้ เพื่อให้ตนเองสามารถปรับตัวและแก้ไข
ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 

 1.4 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ
ปรับเปลี่ยนควบคุมอารมณ์ของตนเพื่อให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้เด็ก
สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ดี รู้จกัเห็นใจผู้ อ่ืน สามารถบอกได้ว่าตนเองและผู้ อ่ืนรู้สกึอย่างไร 
และควรจดัการกับความรู้สึกอย่างไร เพื่อให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง เม่ือโกรธผิดหวงัเสียใจก็ใช้เวลาไมน่านในการกลบัคืนสูภ่าวะอารมณ์ปกติ 

 1.5 การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan/ Organize) หมายถึง ความสามารถ
ของเด็กในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน มีการตัง้เป้าหมายในการท างาน
ชัดเจน สามารถคิดหาวิธีการท างานท่ีเหมาะสม เร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตนเอง  รู้จักจัดล าดับ
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ความส าคญัของงาน และคาดการณ์ผลท่ีจะตามมาเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้
และท างานได้ส าเร็จ 

2. โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร หมายถึง โปรแกรมใน
การบ าบัดโดยใช้การเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านการยับยัง้ ความจ าขณะท างาน ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดขัน้สูงของเด็กให้เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท าต่างๆ จน
สามารถท างานได้เป็นผลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ โดยใช้แนวคดิทฤษฎีของการเลน่บ าบดัแบบ
ยึดเด็กเป็นศนูย์กลางเป็นหลกั (Child Centered Play Therapy: CCPT) รวมทัง้เลือกใช้กิจกรรมการ
เลน่และเทคนิคตา่งๆ ของการเลน่บ าบดั (The Play Therapy Toolkit) ตามความเหมาะสมกบับริบท
ของเด็กและประโยชน์สงูสดุท่ีเด็กพงึได้รับ โดยโปรแกรมมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ขั ้น เร่ิมต้น  เป็นขัน้ตอนแรกท่ีผู้ บ าบัดใช้ในการเล่นบ าบัดด้วยการสร้าง
สมัพันธภาพท่ีดีกับเด็กโดยสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย สบายใจ ในขัน้ตอนนีมี้การ
แนะน าตวั ท าความรู้จกัซึ่งกนัและกนั ท าความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ บทบาทหน้าท่ี และกฎเกณฑ์
เบือ้งต้นในการพูดคุยและท ากิจกรรมการเล่นบ าบดัร่วมกัน ซึ่งผู้บ าบดัเอือ้อ านวยให้เด็กรู้สึกผ่อน
คลายและกล้าท่ีจะพดูคยุซกัถาม เปิดเผยถึงเร่ืองราวของตนเองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสูก่ระบวนการการบ าบดัในขัน้ตอนตอ่ไป 

2.2 ขัน้ด าเนินการ เป็นขัน้เอือ้อ านวยให้เด็กเกิดการพฒันาทางความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรม รวมทัง้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ในขัน้ตอนนี เ้น้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบันกับ าบดัเพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ เพราะปัจจยัส าคญัท่ี
ช่วยให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีก็คือ การมีประสบการณ์ท่ีดีประกอบกบัสมัพนัธภาพท่ีดีในการ
บ าบดันัน่เอง ในกระบวนการบ าบดันกับ าบดัจงึมุง่เน้นการสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจ อบอุ่น
ปลอดภยั ให้การยอมรับผ่านกระบวนการการเล่นท่ีนักบ าบดัเลือกสรรแล้วว่าเป็นประโยชน์และ
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเด็กอย่างยัง่ยืน 
ช่วยให้เด็กเกิดการพฒันาทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึน้ เน่ืองจากเม่ือ
เด็กได้รับสมัพันธภาพท่ีดีในการบ าบัดร่วมกับได้รับประสบการณ์การเล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อ
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารแล้ว ทัง้ 2 สิ่งนีจ้ะช่วยให้เด็กเป็นตวัของตวัเอง สามารถค้นหา 
ส ารวจ ฝึกทดลองเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ รู้จัก เข้าใจตนเอง 
ยอมรับตนเองได้สอดคล้องกบัความเป็นจริง สามารถก ากบัอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ดี
ขึน้ มีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึน้ เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ รู้สึกมีก าลงัใจ สามารถพึ่งพา
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ตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกท่ีจะตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้ มีการปรับตวัท่ีดีขึน้ และสามารถพฒันาตนเองได้ดีมากยิ่งขึน้ 

 ในขัน้ตอนนี ้ผู้บ าบดัเลือกใช้เทคนิคการเล่นบ าบดัร่วมกบักิจกรรมการเลน่ตา่งๆ ท่ีมี
ความหลากหลายซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญว่ามีประโยชน์ต่อการช่วยส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เช่น การเล่นสมมติ (ช่วยพัฒนาความจ าขณะท างาน การยับยัง้ ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ) การเต้นและการ
เคลื่อนไหวร่างกาย (ช่วยพฒันาความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ และความยืดหยุ่นทางการคิด) เป็น
ต้น 

2.3 ขัน้ยุติ เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการเลน่บ าบดั โดยเป็นการร่วมกนัสรุปถึงเนือ้หา
สาระและสิง่ท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมการเลน่บ าบดั รวมทัง้สนบัสนนุเน้นย า้ให้เด็กเกิดการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ืองต่อไป นอกจากนี ้นกับ าบดัได้ช่วยเตรียมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
เด็กรับทราบถึงแนวทางการสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วย 
เพื่อเดก็จะได้รับการสง่เสริมพฒันาตอ่ไปแม้วา่กระบวนการบ าบดัจะสิน้สดุลงแล้วก็ตาม 

 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ คือ 1) เพื่ อวิ เคราะห์
องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้  2) เพื่อสร้างโปรแกรม
การเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้  3) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารและลดภาวะสมาธิสัน้
ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง 
และระยะติดตามผลการทดลอง โดยผู้วิจยัได้ท าการศกึษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
และน าเสนอหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
 1.1 ความหมายของภาวะสมาธิสัน้ 
 1.2 สาเหตขุองภาวะสมาธิสัน้ 
 1.3 ลกัษณะของภาวะสมาธิสัน้ 
 1.4 ผลกระทบของภาวะสมาธิสัน้ 
 1.5 เกณฑ์การประเมินเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
 1.6 แนวทางการช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

2. ทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
 2.1 ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
 2.2 องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร  
 2.3 การวดัและการประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

3. ทกัษะการคิดเชิงบริหารกบัเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
 3.1 สถานการณ์ของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัของประเทศไทย 
 3.2 พฒันาการของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั 
 3.3 ความส าคญัของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีตอ่เด็กปฐมวยั 
 3.4 ลกัษณะของเด็กปฐมวยัท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีและบกพร่อง 
 3.5 การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั 
 3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั 
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4. การเลน่บ าบดั (Play Therapy) 
 4.1 ความหมายของการเลน่บ าบดั 
 4.2 แนวคดิทฤษฎีของการเลน่บ าบดั 
 4.3 บทบาทหน้าท่ีของนกัเลน่บ าบดั (Play Therapist) 
 4.4 กระบวนการของการเลน่บ าบดั 
 4.5 เทคนิคท่ีใช้ในการเลน่บ าบดั 
 4.6 ข้อควรค านงึในการท าการเลน่บ าบดั 
 4.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเลน่บ าบดั 

5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
6. สมมติฐานในการวิจยั 

1. เดก็ที่มีภาวะสมาธิสัน้ 
1.1 ความหมายของภาวะสมาธิสัน้ 

 ในหนงัสือ Synopsis of Psychiatry ฉบบัแก้ไขครัง้ท่ี 11 ได้ให้ความหมายของภาวะ
สมาธิสัน้ไว้ดงันี ้(Sadock et al., 2015)  

 ภาวะสมาธิสัน้ เป็นภาวะทางจิตประสาทท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กปฐมวยั เด็กโต เด็ก
วยัรุ่น และผู้ ใหญ่ทั่วโลก โดยผู้ ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะมีรูปแบบอาการดงันี ้คือ ความสนใจจดจ่อ
ลดลง มีอาการหุนหันพลนัแล่นหรืออยู่ไม่นิ่งมากขึน้ จากการศึกษาประวตัิครอบครัว พนัธุกรรม 
และการตรวจรังสีวินิจฉัยด้านระบบประสาทพบว่า มีหลกัฐานสนบัสนนุชดัเจนว่าสาเหตุหลกัของ
ภาวะสมาธิสัน้ คือ ปัจจยัทางชีวภาพ ซึ่งบริเวณต่างๆ ของสมองและโดปามีนสารสื่อประสาทใน
สมองมีความเก่ียวข้องกบัอบุตัิของภาวะสมาธิสัน้ โดยสมองของผู้ ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มกัจะมีการใช้สาร
โดปามีนในปริมาณสงู รวมทัง้สมองส่วนหน้าและส่วนข้างเคียงมีการท างานท่ีบกพร่อง ท าให้ส่งผล
กระทบต่อการท างานของสมองในด้านสมาธิ การยบัยัง้ การตดัสินใจ การตอบสนองต่อการยบัยัง้ 
ความจ าขณะท างาน และความรอบคอบระมดัระวงัลดลง 

 ภาวะสมาธิสัน้สามารถพบได้ในเด็กวยัเรียนร้อยละ 5-8 และร้อยละ 60-85 ของเด็กท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ก็จะมีอาการต่อเน่ืองจนถึงวยัรุ่น และมีอาการต่อเน่ืองไปจนถึงวยัผู้ ใหญ่ร้อยละ 60 
ซึ่งเด็ก วยัรุ่น และผู้ ใหญ่ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะมีความบกพร่องทางการเรียนและการเข้าสงัคมกับผู้ อ่ืน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนี ้ยงัพบได้บอ่ยว่าภาวะสมาธิสัน้มีความสมัพนัธ์กบัโรคตา่ง  ๆท่ีอาจ
เกิดขึน้ร่วมกันกับภาวะสมาธิสัน้ด้วย เช่น โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ โรควิตกกังวล โรคอารมณ์
แปรปรวน และมีพฤตกิรรมก่อกวนผิดปกติ 



  20 

 จากความหมายดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ ภาวะสมาธิสัน้ คือ ภาวะทางจิตประสาท
ท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก ท าให้เด็กมีความสนใจจดจ่อลดลง มีอาการหุนหนัพลนัแล่นหรืออยู่ไม่นิ่ง
มากขึน้ เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะมีการท างานของสมองท่ีบกพร่องไป ท าให้การท างานของสมอง
ในด้านการใช้สมาธิ การยบัยัง้ การตดัสินใจ การตอบสนองต่อการยับยัง้ ความจ าขณะท างาน และ
ความรอบคอบระมดัระวงัลดลง นอกจากนี ้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มกัจะมีอาการต่อเน่ืองไปจนถึง
วัยรุ่นและวัยผู้ ใหญ่ ท าให้เกิดความบกพร่องทางการเรียนและการเข้าสังคมกับผู้ อ่ืนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และอาจเกิดโรคต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ร่วมกับภาวะสมาธิสัน้ด้วย ภาวะสมาธิสัน้จึง
สง่ผลกระทบตอ่เด็กเป็นอยา่งมาก จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดแูลตอ่ไป 

1.2 สาเหตุของภาวะสมาธิสัน้ 
 สาเหตขุองเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มกัเกิดจากปัจจยัหลกัดงัตอ่ไปนี ้

1. การท างานของสมองบกพร่อง 
 ท าให้สารเคมีในสมองหลัง่ผิดปกติ เช่น สารโดปามีน สารเซโรโทนิน ท าให้

ขาดการยบัยัง้ควบคมุตนเอง หนุหนัพลนัแลน่ ขาดสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน 
หงดุหงิดง่าย (วินดัดา ปิยะศลิป์ และคณะ, 2553) 

2. ปัจจัยทางพันธุกรรม  
 ภาวะสมาธิสัน้สามารถถ่ายทอดได้ทางพนัธุกรรม ครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่

เป็นโรคสมาธิสัน้ ลูกก็จะมีโอกาสเกิดภาวะสมาธิสัน้ได้สูงขึน้ตามไปด้วย (U.S. Department of 
Education, 2006) 

3. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  
 เด็กได้รับบาดเจ็บตัง้แต่อยู่ในครรภ์หรือหลงัคลอด เช่น แม่ขาดสารอาหาร

ระหว่างตัง้ครรภ์ ติดเชือ้ขณะตัง้ครรภ์ ได้รับสารโลหะหนักขณะตัง้ครรภ์ แม่สูบบุหร่ีหรือดื่มสุรา
ขณะตัง้ครรภ์ สมองของเด็กขาดออกซิเจน สมองอกัเสบ หรือได้รับสารพิษ ท าให้เนือ้สมองส่วน
หน้าน้อยกว่าปกติ (สถาบนัราชานกุลู, 2555) สง่ผลตอ่ความบกพร่องในการท างานของสมองสว่น
หน้าในด้านการคิดระดบัสงู เช่น การวางแผน การแก้ปัญหา การเข้าใจผู้ อ่ืน การยบัยัง้ชัง่ใจต่อสิ่ง
ยัว่ยตุา่งๆ ท าให้เด็กไม่สามารถควบคมุความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนได้อย่างเต็มท่ีและ
มีปัญหาในด้านตา่งๆ ของชีวิต (National Institute of Mental Health; NIMH, 2008) 

 โดยรวมแล้ว ภาวะสมาธิสัน้เป็นความบกพร่องของการท างานในสมอง ซึง่ไม่ได้
เกิดจากการเลีย้งด ูแตก่ารเลีย้งดท่ีูไม่เหมาะสม เช่น มีสิง่กระตุ้นเร้ามากเกินไป วุน่วาย ไม่มีระเบียบ 
ขาดวินยั จะส่งผลให้ภาวะสมาธิสัน้มีอาการรุนแรงมากยิ่งขึน้ (ศิริไชย หงษ์สงวนศรี , 2544) การ
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เข้าใจภาวะสมาธิสัน้ของเด็กจึงช่วยให้เราสามารถเข้าใจความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของเด็ก
ได้มากขึน้ และสามารถหาแนวทางในการดแูลช่วยเหลือเดก็ได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

1.3 ลักษณะของภาวะสมาธิสัน้ 
 ลักษณะของภาวะสมาธิสัน้สามารถพิจารณาได้จากคู่มือการวินิจฉัยและสถิติ

ส าหรับความผิดปกติทางจิตของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาฉบบัล่าสดุหรือฉบบัครัง้ท่ี  5 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder: DSM-5) แต่ก่อนท่ีจะพิจารณาถึง
ลกัษณะของภาวะสมาธิสัน้นัน้ ใน DSM-5มีข้อเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคสมาธิสัน้ในเด็กและ
ผู้ใหญ่บางประการท่ีเราควรทราบ ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้(Sadock et al., 2015) 

1. ในอดีต จิตแพทย์จะวินิจฉัยโรคสมาธิสัน้ของเด็กเม่ือเด็กมีภาวะสมาธิสัน้
ปรากฎให้เห็นก่อนอาย ุ7 ปี แต่ใน DSM-5 ก าหนดให้วินิจฉัยได้เม่ือเด็กมี “อาการขาดสมาธิ หรือ
อาการอยูไ่ม่น่ิง” ปรากฎให้เห็นก่อนอาย ุ12 ปี 

2. ก่อนหน้านี ้มีการก าหนดภาวะสมาธิสัน้ 2 แบบ คือ แบบขาดสมาธิ และ อยูไ่ม่
นิ่ง/หนุหนัพลนัแลน่ แตใ่น DSM-5 มีการก าหนดภาวะสมาธิสัน้ออกเป็นด้วยกนัทัง้หมด 3 แบบ คือ  
1) แบบผสม คือ มีทั ง้อาการขาดสมาธิ และอยู่ ไม่นิ่ ง/หุนหันพลันแล่นร่วมกัน  (combined 
presentation) 2) แบบอาการขาดสมาธิเป็นอาการเด่น (predominantly inattentive presentation) 
และ 3) แบบอาการอยูไ่มน่ิ่ง/หนุหนัพลนัแลน่เป็นอาการเดน่ (predominantly hyperactive/impulsive 
presentation)  

3. การเปลี่ยนแปลงใน DSM-5 หมายรวมถึง ควรมีการวินิจฉัยโรคท่ีมักเกิดขึน้
ร่วมกบัโรคสมาธิสัน้ และกลุม่โรคออทิสตกิ (autism spectrum) ร่วมด้วย 

4. DSM-5 ก าหนดให้การวินิจฉยัโรคสมาธิสัน้ในวยัรุ่นอายตุัง้แต ่17 ปีขึน้ไป และ
ในวยัผู้ ใหญ่ ต้องพิจารณาจากการมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่อาการขาดสมาธิ หรือ อาการอยู่ไม่นิ่ง/
หนุหนัพลนัแลน่อยา่งน้อย 5 อาการ ขึน้ไป แทนท่ีจะเป็น 6 อาการดงัเดมิ 

5. ใน DSM-5 ได้มีการยกตวัอยา่งอาการของโรคสมาธิสัน้เพิ่มเตมิ เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงความแตกตา่งทางพฒันาการของโรคสมาธิสัน้ตลอดช่วงชีวิตมนษุย์ 

6. ในการยืนยนัผลวินิจฉัยโรคสมาธิสัน้นัน้ ต้องมีความบกพร่องของอาการขาด
สมาธิ และ/หรืออาการอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่น ปรากฎให้เห็นอย่างน้อย 2 สถานท่ี และ
อาการดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่พฒันาการท่ีเหมาะสมในการเรียนหรือการเข้าสงัคม 
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ส าหรับลกัษณะของภาวะสมาธิสัน้นัน้ สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์การวินิจฉัย
ตาม DSM-5 ดงันี ้(American Psychiatric Association, 2013) 

1) มีอาการขาดสมาธิ และ/หรืออยู่ไม่นิ่ง-หุนหันพลันแล่นติดต่อกัน ซึ่งท าให้
รบกวนการท างาน หรือพฒันาการของเด็ก โดยมีอาการแสดงดงัข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 ดงัตอ่ไปนี ้

1.1) อาการขาดสมาธิ: มีอาการดงัต่อไปนีอ้ย่างน้อย 6 ข้อ เป็นเวลาติดต่อกนั
อย่างน้อย 6 เดือน จนท าให้เด็กมีการแสดงออกท่ีไม่สอดคล้องกบัระดบัพฒันาการ และส่งผลเสีย
ตอ่การเข้าสงัคม การเรียน การท างานโดยตรง 

หมายเหตุ: อาการดงัต่อไปนีไ้ม่ใช่ข้อบ่งชีข้องการดือ้ต่อต้าน มุ่งร้าย การไม่
เข้าใจค าสั่งหรืองานต่างๆ ส่วนในวัยรุ่นและผู้ ใหญ่ (ท่ีมีอายุ 17 ปีขึน้ไป) ต้องมีอาการแสดง
ดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งน้อย 5 ข้อ 

1.1.1) มักไม่มีสมาธิสนใจในรายละเอียดต่างๆ หรือมักสะเพร่าท างาน
ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการบ้าน การท างาน หรือกิจกรรมต่างๆ (เช่น ละเลยรายละเอียดท่ีขาด
หายไป ท างานไมถ่กูต้องแมน่ย า) 

1.1.2) มกัขาดสมาธิต่อเน่ืองในการท างานหรือการเล่น (เช่น มีปัญหาใน
การจดจ่ออยูก่บัการเรียน การพดูคยุ หรือการอ่านหนงัสือท่ีมีความยาวไมม่ากนกั) 

1.1.3) มกัดเูหมือนไม่ฟังเมื่อมีคนพดูด้วยโดยตรง (เช่น ดใูจลอย มีอาการ
วอกแวกอยา่งชดัเจน) 

1.1.4) มักไม่ท าตามค าสั่ง และมักท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ท าไม่
ส าเร็จ (เช่น เม่ือเร่ิมต้นท างานก็เปลี่ยนความสนใจไปยงัสิ่งอ่ืนอย่างรวดเร็ว หันเหความสนใจได้
ง่าย) 

1.1.5) ขาดระเบียบวินัยในการท างานและกิจกรรมต่างๆ (เช่น มักมี
ปัญหาในการท างานท่ีมีล าดบัขัน้ตอนต่อเน่ือง มีปัญหาในการเก็บวสัดสุิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท าของรก ท างานไมเ่ป็นระเบียบ มีปัญหาการจดัการใช้เวลา ท างานสง่ไมท่นัตามก าหนด)  

1.1.6) มักหลีกเลี่ยง ไม่ชอบ หรือต่อต้านการท างานท่ีต้องใช้ความ
พยายาม (เช่น งานท่ีโรงเรียน การบ้าน ตวัอย่างส าหรับวยัรุ่นและผู้ ใหญ่ เช่น การเตรียมเอกสาร 
การท างานเอกสารให้ส าเร็จ การต้องทบทวนเอกสารท่ีมีความยาวหลายหน้า) 

1.1.7) มักท าของใช้ท่ีจ าเป็นต่อการท างานหรือท ากิจกรรมหายอยู่
บ่อยครัง้ (เช่น อุปกรณ์การเรียน ดินสอ หนังสือ เคร่ืองใช้ กระเป๋า กุญแจ เอกสาร แว่นตา 
โทรศพัท์มือถือ) 
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1.1.8) มกัวอกแวกตอ่สิ่งท่ีมากระตุ้นเร้าได้ง่าย (ในวยัรุ่นและผุ้ใหญ่หมาย
รวมถึงความคิดท่ีไม่สมัพนัธ์สอดคล้องกนัด้วย) 

1.1.9) มกัลืมกิจวตัรประจ าวนัท่ีต้องท าอยู่บ่อยๆ (เช่น การท างานบ้าน 
การท าธุระต่างๆ ในวยัรุ่นและผู้ ใหญ่ เช่น การลืมโทรกลบั การช าระใบเสร็จต่างๆ การไปตามนดั
หมายตา่งๆ) 

1.2 อาการอยู่ไม่นิ่งและหนุหนัพลนัแล่น: มีอาการดงัต่อไปนีอ้ย่างน้อย 6 ข้อ 
เป็นเวลาติดตอ่กนัอยา่งน้อย 6 เดือนจนท าให้เด็กมีการแสดงออกท่ีไม่สอดคล้องกบัระดบัพฒันาการ 
และสง่ผลเสียตอ่การเข้าสงัคม การเรียน การท างานโดยตรง 

หมายเหตุ: อาการดงัต่อไปนีไ้ม่ใช่ข้อบ่งชีข้องการดือ้ต่อต้าน มุ่งร้าย การไม่
เข้าใจค าสั่งหรืองานต่างๆ ส่วนในวัยรุ่นและผู้ ใหญ่ (ท่ีมีอายุ 17 ปีขึน้ไป) ต้องมีอาการแสดง
ดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งน้อย 5 ข้อ 

1.2.1) มกัหงดุหงิด กระสบักระสา่ย มือเท้าอยูไ่ม่น่ิง นัง่ไมน่ิ่ง 
1.2.2) มกัลกุจากที่นัง่ในสถานการณ์ท่ีควรนัง่อยูก่บัท่ี (เช่น ลกุออกจากท่ี

นัง่ในห้องเรียน ลกุออกจากท่ีนัง่ในส านกังานหรือท่ีท างาน หรือในสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีควรจะนัง่อยู่
กบัท่ี) 

1.2.3) มกัวิ่งหรือปีนป่ายไปมาในสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม (หมายเหตุ: 
ในวยัรุ่นและผู้ใหญ่อาจจะรู้สกึกระสบักระสา่ยอยูใ่นใจแทน) 

1.2.4) ไม่สามารถเลน่หรือท ากิจกรรมอย่างเงียบๆ ได้ 
1.2.5) มกัไม่อยู่เฉย ต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆ คล้ายกับติดเคร่ืองยนต์ (เช่น 

ไม่สามารถอยู่นิ่งได้ หรืออยู่นิ่งได้ล าบากเม่ือมีการยืดขยายเวลาออกไป เช่น ในท่ีประชมุ ในร้านอาหาร 
จนอาจถกูมองได้วา่ เป็นคนอยูไ่มต่ิดท่ี หรืออยูร่่วมได้ยาก) 

1.2.6) มกัพดูมากเกินความจ าเป็น 
1.2.7) มกัพดูโพล่งค าตอบออกมาก่อนท่ีจะฟังค าถามได้จนจบ (เช่น พดู

จบประโยคแทนผู้ อ่ืน เพราะไมส่ามารถรอให้ถึงคราวพดูของตนเองได้) 
1.2.8) มีปัญหาในการอดทนรอคอยให้ถึงคิวของตน (เช่น มีปัญหาในการ

เข้าแถวรอคิว) 
1.2.9) มกัขดัจงัหวะ หรือสอดแทรกผู้ อ่ืน (เช่นในวงสนทนา หรือการเล่น

เกม การท ากิจกรรมต่างๆ หรืออาจน าสิ่งของของผู้ อ่ืนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ในวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่อาจเข้าไปก้าวก่ายวุน่วายกบัสิง่ท่ีคนอ่ืนๆ ก าลงัท าอยู่) 
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2) อาการขาดสมาธิ หรืออยู่ไม่นิ่ง-หุนหันพลนัแล่นในบางข้อเร่ิมปรากฎให้เห็น
ก่อนอาย ุ12 ปี 

3) อาการขาดสมาธิ หรืออยู่ไม่นิ่ง-หนุหนัพลนัแล่นในบางข้อปรากฎให้เห็นอย่าง
น้อยใน 2 สถานท่ีขึน้ไป (เช่น ท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน ท่ีท างาน กบัเพื่อนหรือญาติๆ ในกิจกรรมตา่งๆ) 

4) อาการดงักล่าวมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจน ทั ง้ในด้านการเข้า
สงัคม การเรียน การท างาน 

5) อาการดงักล่าวไม่ได้เป็นจากโรคทางจิตเวชอ่ืนๆ (เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์
แปรปรวน โรควิตกกังวล โรคหลายบุคลิก โรคบุคลิกภาพแปรปรวน การติดสารเสพติด หรืออยู่
ในช่วงถอนสารเสพตดิ) 

การระบุชนิดของอาการ 
แบบผสม (combined presentation): ถ้าอาการเข้าเกณฑ์ขาดสมาธิ และอยู่ไม่

นิ่ง-หนุหนัพลนัแลน่ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 
แ บ บ อ า ก า ร ข า ด ส ม า ธิ เ ป็ น อ า ก า ร เด่ น  (predominantly inattentive 

presentation): ถ้าอาการเข้าเกณฑ์ขาดสมาธิ แต่ไม่เข้าเกณฑ์อยู่ไม่นิ่ง-หุนหนัพลนัแล่นในช่วง 6 
เดือนท่ีผา่นมา 

แบบอาการอยู่ ไม่ นิ่ ง /หุนหันพลันแล่น เป็นอาการเด่น  (predominantly 
hyperactive/impulsive presentation): ถ้าอาการเข้าเกณฑ์อยู่ไม่นิ่ง-หุนหันพลันแล่น แต่ไม่
เข้าเกณฑ์ขาดสมาธิในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 

การระบุอาการทุเลาในบางส่วน 
สามารถระบุได้ หากพบว่าก่อนหน้านีมี้อาการเข้าเกณฑ์เต็มรูปแบบ แต่ในช่วง 6 

เดือนท่ีผา่นมามีอาการน้อยลง ซึง่อาการดงักลา่วยงัคงสง่ผลกระทบตอ่การเข้าสงัคม การเรียน หรือ
การท างานอยู่ 

การระบุระดบัความรุนแรงของอาการ 
ระดบัอาการเล็กน้อย: เม่ือมีอาการท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์วินิจฉัยท่ีก าหนดไว้

เพียง 2-3 อาการ (ถ้ามี) และอาการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการเข้าสงัคมหรือการท างานเพียง
เลก็น้อยเท่านัน้ 

ระดบัปานกลาง: เม่ือพบว่ามีอาการหรือการท าหน้าท่ีต่างๆ มีความบกพร่องใน
ระดบั “เลก็น้อยถึงรุนแรง”  

ระดบัรุนแรง: เม่ือพบว่าอาการต่างๆ มีระดบัความรุนแรง หรือส่งผลกระทบต่อ
การเข้าสงัคม หน้าท่ีการงานอยา่งรุนแรง 
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ลักษณะทางคลินิกของเดก็ที่มีภาวะสมาธิสัน้  
ลกัษณะทางคลินิกของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ สามารถสงัเกตได้ดงันี ้(Sadock et 

al., 2015) 
ลกัษณะของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เร่ิมต้นได้ตัง้แต่ในวัยทารก ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว

หากทารกมีภาวะสมาธิสัน้ เม่ืออยู่ในเปล ทารกจะมีลกัษณะกระฉับกระเฉงมาก นอนน้อย และ
ร้องไห้บอ่ย แตก่ารตรวจพบภาวะสมาธิสัน้ในเด็กทารกมกัท าได้ยาก จึงมกัตรวจพบภาวะสมาธิสัน้
ได้เม่ือเด็กเร่ิมเข้าสูว่ยัหดัเดิน 

เม่ือถึงวยัไปโรงเรียน เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อาจจะท าข้อสอบอย่างรวดเร็ว แต่
อาจตอบเพียง 2 ข้อแรกเท่านัน้ รวมทัง้ไม่อาจอดทนรอคอยการขานช่ือได้ และอาจมีปฏิกริยา
โต้ตอบก่อนใครเพื่อน ส่วนท่ีบ้าน เด็กมกัจะมีพฤติกรรมไม่สามารถหยุดชะลอตวัเองได้ รวมทัง้มี
อาการหนุหนัพลนัแลน่ ไม่สามารถชะลอความพงึพอใจได้ และมกัเกิดอบุตัิเหตไุด้บอ่ยครัง้ 

ลกัษณะของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ท่ีพบบ่อยคือ อยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ (ช่วงความ
สนใจสัน้ วอกแวกง่าย มกัท าพฤติกรรมซ า้ๆ ท างานไม่เสร็จ ขาดความใส่ใจ สมาธิน้อย ) รวมทัง้มี
อาการหนุหนัพลนัแล่น (ท าก่อนคิด มกัเปลี่ยนกิจกรรมท่ีท าอยู่โดยทนัที ขาดการจดัระบบระเบียบ 
ลกุขึน้กระโดดโลดเต้นในชัน้เรียน) มีความคดิความจ าท่ีบกพร่อง โดยเฉพาะความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ การพูด และการได้ยิน นอกจากนี ้มกัพบว่าภาวะสมาธิสัน้ของเด็กมกัมีความสมัพนัธ์กับ
การรับความรู้สึกเคลื่อนไหวท่ีบกพร่อง มีปัญหาทางอารมณ์ และมีพัฒนาการด้านการท างาน
ประสานกนัของอวยัวะตา่งๆ ที่ผิดปกติ 

เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มักแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ท้าทาย มักมีปัญหาด้าน
พฤตกิรรมและการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน และอาจเกิดโรคท่ีมกัเกิดร่วมกบัภาวะสมาธิสัน้ เช่น การสื่อสาร
ท่ีผิดปกติ หรือเกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งโรคดงักล่าวมกัจะส่งผลกระทบขดัขวางการ
จดจ า การแสดงออก และการพฒันาทกัษะตา่งๆ ของเดก็  

กลา่วโดยสรุป ภาวะสมาธิสัน้ของเดก็สามารถพิจารณาได้จาก DSM-5 ซึง่เดก็ท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้นัน้ จะมีอาการขาดสมาธิ และ/หรืออยู่ไม่นิ่ง-หุนหันพลนัแล่นเป็นเวลาติดต่อกัน
อย่างน้อย 6 เดือนจนท าให้เด็กมีการแสดงออกท่ีไม่สอดคล้องกบัระดบัพฒันาการ และส่งผลเสีย
ต่อการเข้าสงัคม การเรียน การท างานโดยตรง เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงมกัมีความบกพร่องทาง
ความคิด ความจ า สมาธิ พฤติกรรม ตลอดจนทกัษะต่างๆ ภาวะสมาธิสัน้จึงส่งผลกระทบต่อเด็ก
เป็นอยา่งมาก ดงัท่ีผู้วิจยัจะกลา่วถึงในหวัข้อถดัไป 
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1.4 ผลกระทบของภาวะสมาธิสัน้ 
ผลกระทบของภาวะสมาธิสัน้ ท่ี มีต่อเด็ก มีดังต่อไปนี  ้ (American Psychiatric 

Association, 2013) 
ภาวะสมาธิสัน้มีความสมัพนัธ์กับผลการเรียนท่ีตกต ่า ความส าเร็จทางการเรียนต ่า  

การถูกปฏิเสธจากสงัคม และเม่ือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เข้าสู่วยัท างาน มกัจะมีผลการท างานท่ี
บกพร่อง มีความส าเร็จทางการงานต ่า มีแนวโน้มท่ีจะถูกเลิกจ้างงานได้ และมักมีปัญหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลร่วมด้วย 

เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอันธพาลเม่ือเข้าสู่วยัรุ่น 
และอาจมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสงัคมในวยัผู้ ใหญ่มากกว่าเด็ก รุ่นราวคราวเดียวกันท่ี
ไม่ได้มีภาวะสมาธิสัน้ สง่ผลให้มีโอกาสตดิสารเสพติดสงู มีปัจจยัเสี่ยงตอ่โรคตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึน้
จากการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม และพฤติกร รม
อันธพาล ผู้ ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มักมีโอกาสได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครัง้ เช่น ได้รับบาดเจ็บจาก
อบุตัิเหต ุหรือประสบเหตรุุนแรงจากการขบัข่ีรถยนต์ นอกจากนี ้ผู้ ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มกัมีโอกาส
เป็นโรคอ้วนได้สงูอีกด้วย 

เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มกัท างานท่ีต้องใช้ความพยายามได้ไม่ดีนกั จงึท าให้ถกูมองว่า
เป็นเด็กเกียจคร้าน ขาดความรับผิดชอบ หรือไม่สามารถให้ความร่วมมือในการท างานได้ เด็กอาจ
มีปัญหาการมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนในครอบครัว มีปัญหากบัเพื่อน ถกูเพื่อนปฏิเสธ ทอดทิง้ หรือรังแก 
เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จงึมีโอกาสส าเร็จทางการเรียนได้น้อยกว่า ประสบความส าเร็จทางวิชาชีพได้
น้อยกว่า และมีคะแนนความฉลาดทางสติปัญญาน้อยกว่าเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ในรายท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้รุนแรงจะมีปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตในแทบทกุด้านอยา่งชดัเจน ทัง้ด้านการเข้า
สงัคม ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา และการท างาน ซึ่งปัญหาด้านการเรียน ปัญหาท่ีโรงเรียน 
และปัญหาถูกเพื่อนละเลยมกัเก่ียวข้องกับการท่ีเด็กมีอาการขาดสมาธิ ส่วนปัญหาการถกูเพื่อน
ปฏิเสธ และปัญหาท่ีเด็กมักประสบอุบัติเหตุมักมาจากการท่ีเด็กมีอาการอยู่ไม่นิ่ง หรืออาการ
หนุหนัพลนัแลน่นัน่เอง 

นอกจากนี ้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มกัจะมีกระบวนความคิดท่ีบกพร่องในด้าน
การยบัยัง้ตนเอง ความจ าขณะท างานไม่คอ่ยดี ไม่สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ (Skogan  
et al., 2015) รวมทัง้ขาดความคิดยืดหยุ่นและขาดการคิดวางแผนในการท างานต่างๆ ให้ส าเร็จ 
ท าให้ไม่สามารถคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีเท่าท่ีควร (Holmes et al., 2010) สง่ผลให้เด็กมีปัญหา
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ทัง้ในด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อลดปัญหา
อ่ืนๆ ท่ีจะตามมาในอนาคต (Tamm et al., 2014). 

ภาวะสมาธิสัน้เป็นอาการท่ีพบได้บ่อยในเด็กปฐมวัย ซึ่ งหากเด็กไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือตัง้แต่เร่ิมมีอาการ จะส่งผลเสียต่อตวัเด็กเป็นอย่างมาก การดแูลช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ตัง้แต่ตอนท่ีเด็กอายยุงัน้อยมกัได้ผลส าเร็จดี แตห่ากปลอ่ยทิง้ไว้นานจะสง่ผลเสียร้ายแรง
ต่อเด็กในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาทางการเรียน การเข้ากบัผู้ อ่ืน มีภาพพจน์ต่อตนเองไม่ดี  มีปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย การใช้สารเสพติด เกิดความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ รวมทัง้มี
ปัญหาทางอารมณ์ หรือโรคจิตเวชอ่ืนๆ (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ , 2557) จากการศึกษา
พบว่าเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะไม่สามารถปรับตวัใช้ชีวิตในห้องเรียนได้เหมือนเด็กปกติแม้เด็กจะมี
ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) สงูก็ตาม เน่ืองด้วยภาวะของเด็กท่ีขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง และหนุหนั
พลนัแลน่ จึงท าให้เด็กมกัรบกวนชัน้เรียน รวมทัง้รู้สกึเศร้าและหงดุหงิดเน่ืองจากท าสิ่งตา่งๆ ได้ไม่
ดีเท่าเพื่อน ท าให้เด็กรู้สกึด้อยคา่ โดดเดี่ยว ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีโอกาสเสี่ยงตอ่การเกิด
พฤติกรรมก้าวร้าว เกเร และภาวะดือ้ต่อต้านได้สงูกว่าเด็กทัว่ๆ ไปหลายเท่า (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 
และคณะ, 2556) ดงันัน้ การสงัเกตพบภาวะสมาธิสัน้ของเด็กได้เร็ว และการให้ความช่วยเหลือแก่
เด็กได้เร็ว จงึมีความจ าเป็นและมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ซึง่ผู้วิจยัจะกลา่วถึงเกณฑ์การประเมิน
ภาวะสมาธิสัน้ และแนวทางการช่วยเหลือพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในหวัข้อตอ่ๆ ไป 

1.5 เกณฑ์การประเมินเดก็ที่มีภาวะสมาธิสัน้ 
 ในตา่งประเทศมีหลกัเกณฑ์ในการสงัเกตหรือการประเมินเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วย

การพฒันาแบบวดัท่ีใช้ในการคดักรองเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วยกนัอยู่หลายแบบวดั ซึง่ตวัอย่าง
ของแบบวดัท่ีมีมาตรฐานและนิยมใช้ประเมินเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อย่างแพร่หลายในตา่งประเทศ
และทัว่โลก ได้แก่ (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) 

1.Conners Rating Scales-Revised (CRS-R)- Teacher and Parent Form 
เป็นแบบวัดประเมินเด็กและวัยรุ่นท่ีมีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคสมาธิสัน้  เหมาะส าหรับ 
วดัเด็กอาย ุ3 - 17 ปี มี 3 ฉบบั คือ ฉบบัผู้ปกครอง ฉบบัครู และฉบบัเด็กวยัรุ่นเป็นผู้ประเมินตนเอง 

2. Swanson, Nolan & Pelham-IV (SNAP-IV) เป็นแบบวัดประเมินเด็กและ
วยัรุ่นท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเป็นโรคสมาธิสัน้และโรคดือ้ต่อต้าน (Oppositional Defiant Disorder: 
ODD) เหมาะส าหรับวดัเด็กอายุ 5-11 ปี มี 2 ฉบบัคือ ฉบบัผู้ปกครอง และฉบบัครูเป็นผู้ประเมิน 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 90 ข้อในฉบบัเต็ม และ 26 ข้อในฉบบัยอ่ย  
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3. ADHD Rating Scale-IV เป็นแบบวดัประเมินเด็กและวยัรุ่นท่ีมีความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคสมาธิสัน้ เหมาะในการวดัเด็กท่ีมีอาย ุ5-17 ปี มี 2 ฉบบั คือ ฉบบัผู้ปกครอง และฉบบั
ครู ประกอบด้วยข้อค าถามทัง้หมดจ านวน 18 ข้อ 

4. IOWA Conners Rating Scale  เป็นแบบวดัประเมินเด็กและวยัรุ่นท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคสมาธิสัน้และโรคดือ้ต่อต้าน (ODD) เหมาะส าหรับวัดเด็กอายุ 6-12 ปี มี 3 ฉบับ คือ 
ฉบบัครู ฉบบัผู้ปกครอง และฉบบัเด็กเป็นผู้ประเมินตนเอง ประกอบด้วยข้อค าถามทัง้หมดจ านวน 
10 ข้อ 

ส าหรับในประเทศไทย มีแบบวดัท่ีใช้ในการคดักรองเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อยู่
เพียง 1 ฉบบั คือ SNAP-IV ฉบบัภาษาไทย แปลโดยณัทธร ทิพยรัตน์เสถียร เม่ือปี พ.ศ. 2549 แต่
แบบวดั SNAP-IV ฉบบัภาษาไทยนีมี้การเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างท่ีมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอตอ่
การหาค่าปกติในระดบัประเทศได้ และไม่ได้ใช้วดัภาวะสมาธิสัน้อย่างเดียว แต่ใช้วดัอาการดือ้
ตอ่ต้านของเด็กร่วมด้วย ในเวลาตอ่มา ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) จึงสร้างแบบวดั Thai 
ADHD Screening Scales (THASS) ขึน้ ซึ่งเป็นแบบวดัคดักรองเด็กและวยัรุ่นชาวไทยท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสัน้ โดยท าการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่กับกลุ่มตวัอย่าง
จ านวนทัง้หมด 15,360 คน เพื่อให้ได้ค่าปกติระดบัประเทศท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสมต่อ
การน ามาวดัประเมินเด็กไทยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ส าหรับเด็ก 3 ช่วงอาย ุคือ เด็กเล็ก (3-5 ปี) เด็กโต 
(6-12 ปี) และเด็กวยัรุ่น (13-18 ปี) โดยมีแบบวดั 3 ฉบบั คือ ฉบบัผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน ฉบบัครู
เป็นผู้ประเมิน และฉบับเด็กโต เด็กวยัรุ่นเป็นผู้ประเมินตนเอง ประกอบด้วยข้อค าถามทัง้หมด
จ านวน 30 ข้อ ซึง่จากการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือพบวา่ แบบวดันีเ้ป็นแบบวดัประเมินเด็ก
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ท่ีมีค่าความน่าเช่ือถือและค่าความแม่นตรงอยู่ในเกณฑ์ดี (ชาญวิทย์ พรนภดล 
และคณะ, 2557) ผู้วิจยัจึงเลือกน าแบบวดั THASS มาใช้ในการคดักรองเด็กปฐมวยัท่ีมีสมาธิสัน้
เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยนีเ้ น่ืองจากเป็นแบบวัดท่ีสามารถน ามาวัดประเมินเด็ก
ปฐมวยัชาวไทยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อยา่งเหมาะสม เพื่อผู้วิจยัจะได้ท าการคดักรองเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้และหาแนวทางในการช่วยเหลือพฒันาเด็กได้ตอ่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากการประเมินเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วยการใช้แบบวัดแล้ว ผู้ วิจัยใช้การ
สงัเกตพฤติกรรมของเด็ก และการสมัภาษณ์ครู เพื่อจะได้ข้อมลูในการวดัประเมินท่ีมีความสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ และสามารถท าการประเมินเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างถกูต้องตรงกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสดุ (Skogan, 2015) อนัน าไปสูก่ารช่วยเหลือพฒันาเด็กได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.6 แนวทางการช่วยเหลือเดก็ที่มีภาวะสมาธิสัน้ 
 การช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศยัความร่วมมือ

ด้วยกันจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก เพื่อจะได้ช่วยเหลือเด็กได้อย่างสอดคล้องในแนวทาง
เดียวกัน โดยแนวทางในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้สามารถท าได้ดงันี ้(วินัดดา ปิยะศิลป์ 
และคณะ, 2553) 

1. การช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ได้โดยเร่ิมต้นจากการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็ก เพราะการจะช่วยเหลือเด็กได้ส าเร็จนัน้ต้องมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกับเด็กเป็นพืน้ฐานส าคญัเสียก่อน และควรจดัสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มีระเบียบ 
สงบ ไม่วุ่นวายหรือมีสิ่งเร้ามากเกินไปเพื่อช่วยให้เด็กมีสมาธิในการท างานมากขึน้ โดยผู้ปกครอง
ควรให้เวลาใกล้ชิดเด็กมากขึน้ในการท างาน หรือท ากิจกรรม เพื่อช่วยกระตุ้ นสมาธิ และคอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลือแก่เด็ก ส าหรับการท ากิจวตัรประจ าวนัตา่งๆ นัน้ ผู้ปกครองควรก าหนดเวลาในการ
ท ากิจวตัรประจ าวนัตา่งๆ ของเด็กให้ชดัเจนและมีความสม ่าเสมอ บอกเด็กลว่งหน้าถึงสิง่ท่ีเด็กต้อง
ท า และช่ืนชมทนัทีเม่ือเด็กท าได้ ซึง่ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กได้ด้วยการช่วยเด็กวางแผนการ
ท ากิจกรรมตา่ง  ๆเป็นขัน้เป็นตอน โดยแบง่งานท่ีเด็กต้องท าออกเป็นขัน้ยอ่ย  ๆและช่วยกระตุ้นให้ก าลงัใจ
เด็กในการท างานให้ส าเร็จ หลีกเลี่ยงการพดูบ่น จู้ จี ้หรือการต าหนิเด็ก แต่ควรมองหน้าสบตาเด็ก 
พดูสัน้ๆ อย่างนุ่มนวล ตรงประเด็น ให้เด็กเข้าใจและท าตามได้โดยง่ายแทนโดยใช้วิธีใจดีนุ่มนวล
แต่ก็ยืนหยดัจริงจงัในสิ่งท่ีเด็กจ าเป็นต้องท า (kind but firm) หากเด็กมีพฤติกรรมก่อกวน ควรพดู
เตือนให้เด็กรู้ตวั หรือพดูเบี่ยงเบนความสนใจให้เด็กท าสิ่งอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมมากกว่า แต่หาก
เด็กหมดสมาธิในการท างานจริงๆ ไม่ควรแสดงท่าทีหงดุหงิดเด็ก แตผู่้ปกครองควรควบคมุอารมณ์
ของตนเองให้สงบ มัน่คง และเปิดโอกาสให้เด็กได้ผ่อนคลาย เปลี่ยนอริยาบถ หรือหยุดพักก่อน 
แล้วคอ่ยกลบัมาท างานใหมเ่ม่ือเด็กมีสมาธิมากขึน้ 

 เน่ืองจากเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มักมีพลงังานมาก ผู้ปกครองจึงควรให้เด็กได้
สลายพลงังานด้วยการท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เช่น วิ่งออกก าลงักาย ช่วยท างานบ้าน และแสดง
ความช่ืนชมเม่ือเด็กท าพฤติกรรมท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้เด็กมักชอบเลียนแบบพฤติกรรมของ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองจึงควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็ก โดยเฉพาะในด้านการยบัยัง้ควบคมุตนเอง 
การมีระเบียบวินับ การรู้จักอดทนรอคอย รวมทัง้การแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม อีกทัง้ผู้ปกครองในบ้าน เช่น พ่อแม่ ควรช่วยเหลือเด็กอย่างสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกนั มีข้อตกลงท่ีแน่นอนไปในแนวทางเดียวกนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงอยา่งสม ่าเสมอด้วยกนั 
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นอกจากนี ้ผู้ปกครองควรติดตอ่กบัครูของเด็กท่ีโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอเพื่อการวางแผนร่วมกนัใน
การช่วยเหลือเดก็ตอ่ไป 

2. การช่วยเหลือจากครูที่ โรงเรียน ครูท่ีโรงเรียนสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ได้ดีโดยเร่ิมต้นจากการสร้างสมัพันธภาพท่ีดีกับเด็ก ท าความเข้าใจเด็กด้วยท่าที
อบอุ่นและเป็นมิตร ให้ความรัก ให้ก าลังใจ ไม่ท าโทษเด็กด้วยวิธีการรุนแรงหรือท าให้เด็กรู้สึก 
อบัอาย แตบ่อกถึงสิ่งท่ีเด็กต้องท าด้วยความนุ่มนวล และให้โอกาสเด็กในการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ตนเอง นอกจากการสร้างสมัพันธภาพท่ีดีกับเด็กแล้ว การจัดบรรยากาศในชัน้เรียนก็เป็นสิ่งส าคญั 
โดยครูควรจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้มีสิ่งเร้าน้อยเพื่อลดการวอกแวกของเด็ก เด็กจะได้มีสมาธิ
ในการท างานหรือการท ากิจกรรมต่างๆ มากขึน้ ซึง่ในการท างานหรือท ากิจกรรมต่างๆ นัน้ ครูควร
บอกให้เด็กทราบถึงกฎระเบียบ และตารางกิจกรรมของห้องเรียนให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดย
กฎระเบียบต้องมีความชดัเจนและมีการปฏิบตัิตามกฎอย่างสม ่าเสมอ และควรมอบหมายงานให้
เด็กท าทีละน้อยๆ เม่ือเด็กท าได้ส าเร็จแล้วจึงคอ่ยให้งานเพิ่มเพื่อช่วยสนบัสนนุให้เด็กมีความตัง้ใจ
ในการท างานให้ส าเร็จ นอกจากนี ้ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการจดัระเบียบ วางแผน แบ่งงานท่ี
ต้องท า การท างานให้ส าเร็จและการตรวจทบทวนผลงานของตนบอ่ยๆ ซึง่หากเด็กแสดงพฤติกรรม
ตัง้ใจท างาน ท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เหมาะสม หรือมีความตัง้ใจในการควบคมุพฤติกรรมของตนเองได้
ดีขึน้ ครูก็ควรแสดงความช่ืนชมเด็กด้วย แต่หากเด็กเร่ิมเบื่อ หรือหมดสมาธิ ครูควรช่วยพดูกระตุ้น
เตือนความสนใจของเด็กอย่างนุ่มนวล อนุญาตให้เด็กได้พกัช่วงสัน้ๆ หรือลกุมาท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ เช่น ช่วยครูแจกของเพ่ือน เป็นต้น 

 ในการพูดคุยสื่อสารกับเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้  ครูควรสื่อสารกับเด็กด้วย
ค าพดูท่ีกระชบันุ่มนวล ได้ใจความชดัเจน หากเด็กมีอาการเหมอ่ลอย วอกแวก ขาดความสนใจ ให้
แตะตวัเด็กเบาๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกตวัและกลบัมาให้ความสนใจอีกครัง้ และการออกค าสัง่เด็กด้วย
ค าพดูเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล ครูควรลงมือท าให้เด็กดเูป็นตวัอย่าง หรืออาจลงมือท าร่วมกบั
เด็กไปด้วย จะได้ผลดีกว่า รวมทัง้ยงัช่วยฝึกให้เด็กสามารถรับฟังและท าตามได้ดีขึน้ด้วย นอกจากนี ้
ครูควรทราบและท าความเข้าใจว่าในบางครัง้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อาจมีปัญหาในการปรับตวักับ
เพื่อน เพราะเด็กมกัหนุหนั ใจร้อน เลน่แรง ต้องอาศยัครูช่วยแนะน าตกัเตือนด้วยท่าทีท่ีเข้าใจ เพื่อ
ช่วยให้เด็กเข้าใจปัญหาของตน และคอยระวังควบคุมตนเองได้ดีขึน้ หรือหากเด็กมีพฤติกรรม
ก่อกวนชัน้เรียน มีการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม ครูควรพูดให้เด็กรู้ตวัโดยไม่ใช้ถ้อยค าต าหนิ แต่
บอกเด็กถึงสิง่ท่ีต้องท าด้วยความนุ่มนวล รวมทัง้ให้เพื่อนๆ มีสว่นในการช่วยเหลือเด็ก เช่น ท าสิง่ท่ี
เหมาะสมให้เด็กดเูป็นตวัอย่าง หรือส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกบัเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั เพื่อเด็กจะ
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ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ผ่านการเล่นได้ดีขึน้ สุดท้ายนีค้รูควรช่วยมองหาจุดแข็งหรือข้อดีของเด็ก 
สนบัสนุนให้เด็กได้มีโอกาสแสดงข้อดีของตน เพื่อเด็กจะได้รู้สึกภมูิใจในตนเอง และเป็นท่ียอมรับ
ของเพื่อนๆ มากขึน้ด้วย 

3. การช่วยเหลือจากผู้ให้ค าปรึกษาหรือนักบ าบัด การให้ค าปรึกษาหรือการ
บ าบดัเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาจะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถ
ควบคมุความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึน้ ซึง่ผู้ ให้
ค าปรึกษาหรือนกับ าบดัมีบทบาทส าคญัในการเอือ้อ านวยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทกัษะต่างๆ อย่าง
เหมาะสมมากขึน้ เช่น การมีสมาธิจดจ่อ การยับยัง้ควบคุมตนเอง การรู้จักอดทนรอคอย การ
แบ่งปัน การเข้าใจ เห็นใจผู้ อ่ืน การยืดหยุ่นทางความคิด การแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
(National Institute of Mental Health, 2008) โดยวิธีการให้ค าปรึกษาหรือการบ าบดัเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุวิธีหนึ่งก็คือการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง
เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้ดีในบรรยากาศของการบ าบดัท่ีผ่อนคลาย 
อบอุ่น เป็นมิตร โดยมีนกับ าบดัท่ีมีความเข้าใจในตวัเด็ก ยอมรับเด็ก ช่วยเอือ้อ านวยกิจกรรมการ
เล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วย
เอือ้อ านวยตอ่การเปลี่ยนแปลงทางบวกของเด็กได้ดี (Pykhtina et al., 2012) เพราะการเลน่บ าบดั
เป็นการบ าบดัเด็กอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้การเลน่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและแสดงออก เพื่อ
เด็กจะได้แสดงออกถึงความคดิ ความรู้สกึและปัญหาตา่งๆ ผา่นการเลน่ได้อยา่งอิสระ เช่นเดียวกบั
การบ าบดัผู้ ใหญ่โดยการพดูคยุให้ค าปรึกษา นอกจากนี ้การเล่นบ าบดัยงัมีบทบาทส าคญัต่อการ
พฒันาสมดุลทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ มีการ
แสดงออกอย่างเหมาะสมมากขึน้ เกิดการปรับตัวและการพัฒนาตนเองได้ดีขึน้ (McMahon, 
2009) การเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลางจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
2.1 ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

 ค าว่าทกัษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions: EFs) นัน้มีผู้แปลความหมาย
ออกมามากมายแตกตา่งกนั เช่น การควบคมุความคิด การจดัการความคิดขัน้สงู กระบวนการคิด
ขัน้สงู ชุดกระบวนการทางความคิด ทกัษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จ การบริหารการรู้คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรม เป็นต้น ซึง่ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัขอใช้ค าว่า ทกัษะการคิดเชิงบริหารซึง่เป็นค าท่ี
หมายถึงการท างานขัน้สงูของสมองท่ีควบคมุความคิด การตดัสินใจ และการกระท าต่างๆ จนสง่ผล
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ให้เด็กสามารถลงมือท าตามแผนท่ีวางไว้  และมุ่งมั่นจนท างานนัน้ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
(นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ก) 

 จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่ามีผู้ ให้ความหมายของ
ค าว่าทกัษะการคิดเชิงบริหารไว้มากมายซึ่งค่อนข้างมีความสอดคล้องกันดงันี ้เช่น แอนเดอร์สนั
และคณะ(Anderson et al., 2002: 231) กล่าวว่าทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นกระบวนการคิดของ
สมองขัน้สูงท่ีช่วยเช่ือมโยงประสบการณ์ในอดีตกับสิ่งท่ีก าลงัท าอยู่ในปัจจุบนัเพื่อช่วยให้บุคคล
สามารถควบคมุความคิด อารมณ์ การตดัสินใจ รวมทัง้การกระท าต่างๆ ของตน สง่ผลให้บคุคลมี
ความมุ่งมัน่ในการท างานจนสามารถท างานส าเร็จได้ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบักิลเบิร์ต
และเบอร์เจส (Gilbert & Burgess, 2008: 110) ท่ีกล่าวถึงทักษะการคิดเชิงบริหารว่าเป็น
กระบวนการคิดขัน้สงูของสมองส่วนหน้าท่ีช่วยเอือ้อ านวยให้บุคคลเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ และช่วย
ให้บคุคลสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคยได้ เน่ืองจากสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั
ของเราย่อมมีความแตกต่างจากสิ่งท่ีเราเคยเจอมาก่อน ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงช่วยจัดการ
กระบวนการทางความคิดเพื่อให้บคุคลเกิดพฤตกิรรมใหม่ๆ  ท่ีหลากหลาย เช่น การวางแผนอนาคต 
หรือการเปลี่ยนการกระท าจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง หรือการรู้จักหักห้ามใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ 
เพื่อให้บคุคลสามารถท าสิง่ตา่งๆ ได้ส าเร็จและมีจดุมุ่งหมายในชีวิต ซึง่มีความคล้ายคลงึกบัการให้
ความหมายทักษะการคิดเชิงบริหารของบานิช (Banich, 2009: 89) ท่ีกล่าวว่าทักษะการคิดเชิง
บริหารเป็นความสามารถในการมีแรงต้านทานต่อสิ่งต่างๆ ท่ีท าให้เราวอกแวก เพื่อช่วยก ากับ
พฤติกรรมของเราให้บรรลเุป้าหมาย และสามารถใช้ข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจ ส่งผลให้เรา
สามารถเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่คุ้นเคยได้ สอดคล้องกบัเบสท์และคณะ (Best et al., 
2009: 180) ท่ีให้ความหมายของการคิดเชิงบริหารไว้ว่า เป็นการท างานของสมองส่วนหน้าท่ีช่วย
ท าให้บคุคลสามารถตัง้เปา้หมายและควบคมุการท างานของตนได้เป็นผลส าเร็จตามเปา้หมาย 

 ส าหรับเคนดลัและคณะ นัน้ (Kendall et al., 2010) ได้เปรียบเทียบทักษะการคิด
เชิงบริหารว่าเปรียบเสมือนการควบคมุการจราจรทางอากาศในสนามบินท่ีต้องจดัการกบัเท่ียวบิน
ขาเข้าและขาออกเป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกนั ทกัษะการคิดเชิงบริหารจึงเปรียบเป็นกลไกการ
ควบคมุการจราจรทางอากาศท่ีต้องคอยก ากับการลื่นไหลของข้อมลู การตัง้ใจจดจ่อกบังานท่ีท า 
การจดัล าดบัความส าคญัของสิง่ท่ีต้องท า การจดัการกบัความขดัแย้งตา่งๆ และการจดัระบบตา่งๆ 
ให้ยืดหยุ่นทนัท่วงที ซึง่สอดคล้องกบับาร์คเล่ย์ (Barkley, 2011) ท่ีกล่าวถึงความหมายของทกัษะ
การคิดเชิงบริหารว่าเป็นความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพื่อตัง้ใจท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนผลท่ีตามมาให้ดีขึน้ เพื่อให้บคุคลสามารถบรรลถุึงเปา้หมายท่ีต้องการได้ส าเร็จ 
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 ส่วนโมเนตและคณะ นัน้ (Monette et al., 2011: 158) ได้ให้ความหมายของทกัษะ
การคิดเชิงบริหารไว้ว่าเป็นกลุ่มกระบวนการท่ีช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมความคิดและการ
กระท าเพื่อน าทางพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการได้ โดยส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับไดมอนด์ 
(Diamond, 2012: 335) ท่ีกล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นการท างานของสมองส่วนหน้าท่ี
ช่วยควบคมุการใช้ความคิดเม่ือเราต้องใช้สมาธิในการคิดริเร่ิมท าสิ่งตา่งๆ ทกัษะการคิดเชิงบริหาร
จะมีหน้าท่ีควบคุมการคิดขัน้สูง เช่น การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวางแผน ส่งผลให้เรา
สามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จ คล้ายคลึงกบัเครบิลล์และเบลล์ (Kraybill & Bell, 2012: 530) ท่ีให้
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารว่าเป็นกระบวนการทางความคิดและสติปัญญาอนัเป็น
การท างานร่วมกนัของความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ และความยืดหยุน่ทางการคิด 

 ในเวลาต่อมา คาร์ลสันและคณะ (Carlson et al., 2013) ได้ให้ความหมายของ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารวา่เป็นกลุม่ของทกัษะตา่งๆ ท่ีสง่ผลให้บคุคลสามารถควบคมุความคิดและ
พฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายระยะยาวท่ีตัง้ไว้ บุคคลท่ีมีทักษะเหล่านีจ้ึงสามารถหยุดคิดเพื่อ
พิจารณาไตร่ตรองก่อนการลงมือท า มากกว่าท่ีจะท าสิ่งต่าง  ๆโดยอตัโนมตัิ สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
ซีลาโซ่ (Zelazo, 2015: 55) ท่ีให้ความหมายว่า ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องกับ
ความคดิ อารมณ์ และการกระท า เช่น การยืดหยุน่ทางความคิด การจดจ าขณะท างาน และการควบคมุ
ตนเอง ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคญัมากต่อการไตร่ตรองเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาของ
บคุคล 

 ในปัจจุบันมีนักวิชาการท่ีกล่าวถึงความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้
คล้ายคลงึกนั เช่น แบลร์ (Blair, 2016: 102) กลา่ววา่ทกัษะการคิดเชิงบริหารคือกระบวนการตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับความจ าขณะท างาน การควบคุมยับยัง้ และความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่ ง
ความสามารถทางสติปัญญาเหล่านีมี้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมและการกระท า
ต่างๆ ของบุคคลเพื่อให้บรรลเุป้าหมายได้เป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกบัเพรเจอร์และคณะ (Prager 
et al., 2016: 126) ท่ีให้ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้ว่าเป็นความสามารถทาง
สติปัญญาขัน้สงูท่ีใช้ในการควบคมุตนเอง การยบัยัง้ตอ่การแสดงออกท่ีไมเ่หมาะสม การยืดหยุน่ทาง
ความคิด และความจ าขณะท างาน ซึง่ทกัษะตา่งๆ เหล่านีเ้ร่ิมพฒันาในเด็กและส่งผลต่อทกัษะอ่ืนๆ 
ท่ีจะตามมา ซึง่สอดคล้องคล้ายคลงึกบัการให้ความหมายของ ธีโบดิวและคณะ (Thibodeau et al.,  
2016: 120) ท่ีกลา่ววา่ทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นกระบวนการของความคิดขัน้สงูท่ีสง่ผลให้บคุคล
สามารถใช้ความคดิและการกระท าตา่งๆ เพื่อการปรับตวัท่ีดีขึน้ และตอบสนองตอ่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้
ได้ดีขึน้ 
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 ส าหรับในประเทศไทยมีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ไว้บ้างดงันี ้เช่น นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557ก: 62) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นการ
ท างานของสมองในระดบัสงูท่ีช่วยควบคมุความคิด การตดัสินใจและการกระท าตา่งๆ เพื่อให้บคุคล
สามารถเร่ิมลงมือท าตามแผนงานท่ีวางไว้และมุ่งมัน่ท างานนัน้จนส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้อง
กับสุภาวดี หาญเมธี (2559) ท่ีกล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารคือชุดกระบวนการทางความคิดท่ี
ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผน มุ่งใจจดจ่อ จ าค าสัง่ จดัล าดบัความส าคญัของงาน วางเป้าหมาย
และท างานเป็นขัน้เป็นตอนจนส าเร็จ รวมทัง้ควบคมุแรงอยากและแรงกระตุ้นตา่งๆ ไม่ให้วอกแวก
สนใจสิง่อื่น เพื่อจดัการกบังานหลายๆ อยา่งให้ลลุว่งเรียบร้อยได้ 

 ส าหรับพัชรา กระแจะเจิมและวรรณี แกมเกตุ (2558: 249) ได้ให้ความหมายของ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารไว้ว่าเป็นการควบคมุความคิดซึ่งเป็นความสามารถในการก ากบัควบคมุ
การท างานของจิตใจและการกระท า ส่งผลให้บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกระท า
หรือการปรับตวัให้ตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีการเลือกแสดง
การกระท าให้สอดคล้องกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่มีความเก่ียวข้องเป็นอย่างมากกบัความสามารถใน
การค้นหา เรียนรู้ และตดัสินใจ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตา่งๆ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม ทกัษะ
การคิดเชิงบริหารจงึมีความหมายสอดคล้องกนักบัความคิดขัน้สงู เพราะเป็นกระบวนการคิดขัน้สงู
ท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับควบคุมพฤติกรรมและการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อให้บุคคลสามารถจดัการแก้ไขปัญหาได้โดยเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าลงั
เผชิญอยู่ นอกจากนี ้ทักษะการคิดเชิงบริหารยงัเป็นความสามารถในการคิดท่ีเก่ียวข้องกับการ
ควบคุมและการประสานงานของข้อมูลในการแสดงพฤติกรรมเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ี ต้องการ 
ทกัษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความสมัพนัธ์กบัการก ากบัตนเอง คือ การรู้จกัหกัห้ามใจตนเองต่อสิ่ง
เร้า สิ่งยัว่ยุต่างๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฐาปณีย์ แสงสว่างและคณะ (2559: 14) ท่ีให้
ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหารว่าเป็นการบริหารความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมซึง่เป็น
ทกัษะท่ีแสดงถึงความสามารถในการท างานของสมองสว่นหน้าท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดเปา้หมาย 
การวางแผนการจัดระบบริเร่ิม การปรับเปลี่ยนและการมีสมาธิท่ีแน่วแน่ เพื่อช่วยในการก ากับ
ควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรมตา่งๆ ของบคุคล 

 จากความหมายและแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นการ
ท างานของสมองในระดบัสงูท่ีช่วยให้บคุคลสามารถควบคมุอารมณ์ ความคิดและการกระท า โดย
อาศยักระบวนการทางการคิดต่างๆ เช่นการยบัยัง้ความคิด การควบคมุอารมณ์ ความจ าในขณะ
ท างาน การวางเปา้หมาย การวางแผน การแก้ปัญหา การก ากบัตนเอง การยืดหยุ่นทางความคิด 
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เพื่อช่วยให้บุคคลมีความคิดท่ีหลากหลาย สามารถปรับตวัต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี และมีความ
มุง่มัน่จดจ่อในสิง่ท่ีท า สง่ผลให้ท างานได้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

2.2 องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชงิบริหาร 
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ี เก่ียวข้ องพบว่า ผู้ ท่ี ให้

องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารนัน้มีหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีแนวคิดท่ีค่อนข้าง
สอดคล้องและคล้ายคลึงกนั ตวัอย่างเช่นจากการศกึษาของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 
2007: 1-24) ท่ีได้ท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในกลุ่มเด็ก
ตวัอย่างเด็กอนบุาลชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 147 คน ซึง่เป็นทัง้เด็กชายและเด็กหญิงท่ีมีอายเุฉลี่ย 5.1 ปี 
พบวา่ทกัษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั คือ 

1) การยับยัง้ (Inhibitory Control) คือ การควบคุมความคิดให้สามารถจดจ่อ 
สนใจกบัสิ่งท่ีก าลงัท าอยู่ได้อย่างมีเปา้หมายและคงทน สามารถยบัยัง้ตนเองไม่ให้วอกแวกกบัสิ่ง
อ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง รวมทัง้ก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลัน้ต่อสิ่งล่อใจต่างๆ โดยมีการ
ค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา ท าให้เด็ก
สามารถยบัยัง้แนวโน้มความอยากท่ีจะท าพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
พฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ การยบัยัง้นีจ้ึงช่วยท าให้เด็กสามารถควบคมุความสนใจและการกระท าของตนได้มากกว่าจะ
ถกูควบคมุด้วยสิง่เร้า อารมณ์ตา่งๆ หรือแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมในรูปแบบเดมิๆ  

2) ความจ าขณะท างาน (Working Memory) คือ ความสามารถในการเก็บจดจ า
ข้อมลูไว้ในใจและสามารถจดัการประมวลข้อมลูท่ีมีอยู่ในใจได้ สง่ผลให้เด็กมีความสามารถในการ
จดจ าแผนการของตนเอง จดจ าค าสัง่ของผู้ อ่ืน สามารถพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืนๆ และท าการคิด
ค านวณในใจได้ รวมทัง้สามารถท่ีจะท างานได้หลายๆ อย่างและเช่ือมโยงปัจจบุนัเข้ากบัอดีตหรือ
อนาคตได้ 

3) ความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการและล าดบัของ
ความส าคญัท่ีเปลี่ยนไป รวมทัง้มีความสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนมมุมอง คิดพิจารณาในแง่มมุอ่ืนๆ 
และคิดนอกกรอบได้ ซึ่งความยืดหยุ่นทางการคิดนีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีเพิ่มขึน้มาจากการมีการ
ยบัยัง้และความจ าในขณะท างาน 

 องค์ประกอบดงักลา่วข้างต้นของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007: 1-24) 
สอดคล้องกับการศึกษาของฟ รีดแมนและคณะ (Friedman et al., 2007: 893-900) ท่ี ได้
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ท าการศึกษาองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กและวัยรุ่นจ านวน 866 คน จาก
การศึกษาพบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ การยับยัง้ 
(Inhibiting) ความจ าขณะท างาน (Updating) และความยืดหยุ่นทางการคิด (Shifting) ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของวีบี เอสพี และชารัค (Wiebe, Espy & Charak, 2008: 575-587) ท่ีได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
พฒันาการปกติ จ านวนทัง้หมด 243 คน ผลการศึกษาพบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารแบ่งเป็น 3 
องค์ประกอบหลกั คือ การยบัยัง้ (Inhibition) ความจ าขณะท างาน (Working Memory) และความ
ยืดหยุ่นทางการคิด (Shifting) และมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของกิลเบิร์ตและเบอร์เจส 
(Gilbert & Burgess, 2008: 110-114) ท่ี ไ ด้ น า เส น อ อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ข อ งทั ก ษ ะ ก า รคิ ด 
เชิงบริหารไว้ทัง้หมด 3 องค์ประกอบหลักอันได้แก่การยับยัง้ (Inhibition) ความจ าขณะท างาน 
(Updating) และความยืดหยุน่ทางการคิด (Flexibility) เช่นเดียวกนั 

 การศึกษาองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเวลาต่อมาก็เป็นไปในทิศทาง 
ท่ีสอดคล้องกัน ดังเช่นการศึกษาของเวนเนอร์และคณะ (Wenner et al., 2013: 102-113) ท่ี
ท าการศึกษาองค์ประกอบทักษะการคิดเชิงบริหารในวัยรุ่นตอนปลายและผู้ ใหญ่วัย 18-25 ปี 
จ านวนทัง้หมด 276 คน ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบหลักของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ประการคือ การยบัยัง้ (Inhibition) ความจ าขณะท างาน (Working 
Memory) และความยืดหยุน่ทางการคิด (Shifting) สอดคล้องกบัการศกึษาของชาอลูและชวาร์ซ (Shaul & 
Schwartz, 2014: 749-768) ท่ีได้ท าการศกึษาวิจยัเพื่อระบอุงค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี จ านวน 54 คนจากโรงเรียนอนุบาลต่างๆ 4 โรงเรียน ผล
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบหลกัของทกัษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วยการยบัยัง้ (Inhibition) 
ความจ าขณะท างาน (Working Memory) และความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility) ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของซีลาโซ (Zelazo, 2015: 55-68) ท่ีได้สงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัทกัษะ
การคิดเชิงบริหารและแบ่งองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ 
การยบัยัง้ (Inhibitory Control) ความจ าขณะท างาน (Working Memory) และความยืดหยุ่นทางการ
คิด (Cognitive Flexibility) รวมทัง้สอดคล้องกับการศึกษาของนักการศึกษาชาวไทย ดังเช่น
การศึกษาของพัชรา กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกตุ (2558: 249-261) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง 
การพฒันาเคร่ืองมือวดัการควบคมุความคิดของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลจากการ
ศึกษาวิจัยสรุปได้ว่าการควบคุมความคิดหรือทักษะการคิดเชิงบริหารนัน้ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่  1) การหักห้ามใจต่อสิ่งยั่วยุ (Inhibition) อันเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
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ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อกิจกรรมหรือการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีชอบ เพื่อกระท าอีกสิ่ง
หนึ่งท่ีเหมาะสมมากกว่า 2) การเช่ือมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าหรือความจ าขณะท างาน 
(Updating) เป็นความสามารถในการจดจ าหรือเก็บรักษาข้อมลูและผสมผสานเช่ือมโยงข้อมลูใหม่
กับข้อมูลท่ีมีอยู่ แล้วประมวลผลข้อมูลภายในใจได้แม้ว่าก าลงัมีสถานการณ์ท่ีว้าวุ่นอยู่ 3) การ
ยืดหยุ่นความคิด (Cognitive Flexibility) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนท่ีหลากหลาย มีการจัดล าดับ
ความส าคญัของงานและท างานอย่างเป็นระบบ เม่ือสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไปก็พร้อมท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน โดยยงัคงเปา้หมายเดมิไว้อยู่ 

 การศกึษาวิจยัดงักลา่วข้างต้นนัน้เป็นการศกึษาองค์ประกอบหลกัของทกัษะการคิด  
เชิงบริหาร ซึ่งพบว่ามีองค์ประกอบหลัก 3 ด้านคือ การยับยัง้ ความจ าขณะท างาน และความ
ยืดหยุ่นทางการคิด อย่างไรก็ตาม ยงัมีผู้ ให้องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านอ่ืนอีก 
เช่น การควบคมุอารมณ์ การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ซึง่นกัการศกึษาบางท่านพิจารณาว่า  
เป็นองค์ประกอบเสริมท่ีพฒันามาจากองค์ประกอบหลกัทัง้สาม (Diamond et al., 2007: 1-24)  
ส่วนนักการศึกษาบางท่านพิจารณาว่าองค์ประกอบอ่ืนดังกล่าวนับเป็นองค์ประกอบหลักของ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้วย ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้

 นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ (2557ก) ได้น าเสนอองค์ประกอบหลกัของทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเดก็เลก็วยั 2-5 ปี ไว้ทัง้หมด 5 องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

 1) การยับยัง้ (Inhibitory Control) คือ การควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อใน
เร่ืองท่ีก าลงัท าและยบัยัง้ความคิดไม่ให้คิดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้อง รวมทัง้ยบัยัง้ควบคุม
ตนเองไม่ให้แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา เพื่อท่ีจะได้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมกบัในแต่
ละสถานการณ์ และไม่รบกวนหรือท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน 

 2) ความจ าขณะท างาน (Working Memory) คือ ความสามารถในการจดจ า
ข้อมลูไว้ในใจชัว่ขณะเพื่อจดัการกบัข้อมลูเหล่านัน้ทัง้ในด้านเหตผุล และความเข้าใจ ซึง่ความจ า
ขณะท างานเป็นการคิดและท างานกบัข้อมลูท่ีไม่ได้มีอยูจ่ริงในปัจจบุนั แตเ่ป็นการน าข้อมลูท่ีจ าได้
หรือข้อมลูท่ีมีความหลากหลายมาเก็บไว้ในใจเพื่อใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่อไป ซึง่ต้องอาศยัการมี
สมาธิตัง้ใจจดจ่อ (Attention) ร่วมด้วย 

 3) การเปลี่ยนความคิดเม่ือเง่ือนไขเปลี่ยนไป (Shift) เป็นความยืดหยุ่นทางการ
คิด (Cognitive Flexibility) แบบหนึ่ง หมายถึง ความสามารถในการปรับความคิดและการกระท า
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ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือล าดบัความส าคญัท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถเปลี่ยนมุมมอง
โดยมองจากหลายๆ มมุท่ีจะท าให้คิดแตกตา่งไปจากเดิม ไมย่ดึติดกบัความคดิแบบเดิม 

 4) การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้แสดงออกอยา่งเหมาะสมตามบริบทหรือตามสถานการณ์ในขณะนัน้ 

 5) การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Planning/ Organization) คือ การ
วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน เช่น มีการตัง้เปา้หมาย การคิดหาแนวทางวิธีการ
ท างานท่ีเหมาะสม การวางแผนการท างาน การคาดการณ์เหตกุารณ์หรือผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต 

 ส่วนในเด็กโตวัย  6-18 ปีนั น้  นวลจันท ร์ จุฑาภักดีกุล  (2557ก) ได้น าเสนอ
องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารเพิ่มขึน้อีก 2 องค์ประกอบคือ 

 1) การริเร่ิม (Initiate) คือ สามารถเร่ิมต้นการท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
รอให้มีคนบอก 

 2) การติดตามตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) คือ สามารถติดตามและ
ประเมินผลของการกระท า น าผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึน้ 

 การศึกษาของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557ก) คล้ายคลึงกับการศึกษาของสุภาวดี 
หาญเมธี (2559: ออนไลน์) ท่ีได้น าเสนอองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวยั 2-5 ปี
ไว้  5 องค์ประกอบคือ 1) ความจ า ท่ีน ามาใช้งาน (Working Memory) 2) การยับยัง้ชั่งใจ 
(Inhibitory Control) 3) การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม (Emotional and Behavior Control) 
4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายความคิด (Shift หรือ Cognitive Flexibility) 5) การ
วางแผนและการด าเนินการเพื่อน าส่วนประกอบส าคัญต่างๆ มาเช่ือมต่อกัน (Planning and 
Organizing) ซึง่องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 ด้านนีเ้ป็นทกัษะท่ีต้องปลกูฝังในเด็ก
ปฐมวยั และเม่ือเด็กเข้าสู่ช่วงประถมและวยัรุ่น (6-18 ปี) ก็จะมีองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิง
บริหารเพิ่มขึน้อีก 2 ด้านคือ การตรวจสอบตนเอง (Self Monitoring) และความสามารถในการคิดค้น
ริเร่ิม (Initiating) ซึ่งผลการจากการศึกษานีก็้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาวิจัยของ  
อิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2004: 403-422) ท่ีได้ท าการศกึษาและพฒันา
แบบ วัด  Behavior Rating Inventory of Executive Function -Preschool Version (BRIEF-P)  
ซึ่งเป็นแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในเด็กเล็กวัย 2-5 ปี  พบ
องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้หมด 5 ด้าน ดงันี ้
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 1) การยบัยัง้ (Inhibit) คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนการกระท า  
การตอบสนองอารมณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ของตน รวมทัง้การควบคมุแรงกระตุ้ นต่างๆ เพื่อให้มี 
การแสดงออกท่ีเหมาะสม 

 2) การปรับเปลี่ยนความคิด (Shift) คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยน
ตนเองจากสถานการณ์ กิจกรรม หรือแง่มุมปัญหาหนึ่งๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้
ตนเองสามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 

 3) การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถของเด็กในการ
ปรับเปลี่ยนควบคมุอารมณ์ของตนเองเพื่อให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

 4) ความจ าขณะท างาน (Working Memory) คือ ความสามารถของเด็กในการ
จดจ าข้อมลูไว้ในใจและสามารถจดัการกบัข้อมลูในใจได้เพื่อให้การท างานของตนส าเร็จลลุว่งได้ดี 

 5) การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (Plan/ Organize) คือ ความสามารถของ
เด็กในการวางแผนจดัการกบังานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การตัง้เป้าหมาย การท างานเป็นขัน้
เป็นตอนเพื่อให้สามารถบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้และท างานได้ส าเร็จ 

 จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้นสามารถสรุป
องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 1 การสรุปองค์ประกอบของทกัษะการคดิเชิงบริหารจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง 

ผู้วจัิย องค์ประกอบของทักษะการคดิเชงิบริหาร 
Diamond et al., (2007) 1. การยบัยัง้ (Inhibitory Control) 

2. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด (Cognitive Flexibility) 

Friedman et al., (2007) 1. การยบัยัง้ (Inhibiting) 
2. ความจ าขณะท างาน (Updating) 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด (Shifting) 

Wiebe, Espy & Charak (2008) 1. การยบัยัง้ (Inhibition) 
2. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด (Shifting) 

Gilbert & Burgess (2008) 1. การยบัยัง้ (Inhibition) 
2. ความจ าขณะท างาน (Updating) 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด (Flexibility) 

Wenner et al., (2013) 1. การยบัยัง้ (Inhibition) 
2. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด (Shifting) 

Shaul & Schwartz (2014) 1. การยบัยัง้ (Inhibition) 
2. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด (Cognitive Flexibility) 

Zelazo (2015) 1. การยบัยัง้ (Inhibitory Control) 
2. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด (Cognitive Flexibility) 

พชัรา กระแจะเจิม และวรรณี 
แกมเกต ุ(2558) 

1. การหกัห้ามใจตอ่สิง่ยัว่ย ุ(Inhibition) 
2. ความจ าขณะท างาน (Updating) 
3. การยืดหยุน่ความคิด (Flexibility)  

  



  41 

ตาราง 1 (ตอ่) 

ผู้วจัิย องค์ประกอบของทักษะการคดิเชงิบริหาร 
นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ 
(2557ก)* 

1. การยบัยัง้ (Inhibitory Control) 
2. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด (Shift/ Cognitive Flexibility) 
4. การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
5. การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (Planning/ Organization) 

สภุาวดี หาญเมธี (2559)* 1. ความจ าท่ีน ามาใช้งาน (Working Memory) 
2. การยบัยัง้ชัง่ใจ (Inhibitory Control) 
3. การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม (Emotional and Behavior 

Control) 
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายความคิด  

(Shift หรือ Cognitive Flexibility) 
5. การวางแผนและการด าเนินการ (Planning and Organizing 

Isquith, Gioia & Espy (2004) 1. การยบัยัง้ (Inhibit) 
2. การปรับเปลี่ยนความคิด (Shift) 
3. การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
4. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
5. การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (Plan/ Organize) 

* หมายถึ งอ งค์ป ระกอบของทักษ ะการคิ ด เชิ งบ ริหารใน เด็ กวัย  2-5 ปี  ซึ่ ง เม่ื อ เด็ ก มี อายุ  6-18 ปี  
จะมีองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารเพิ่มขึน้อีก 2 ด้านคือ การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) และ
การคิดริเร่ิม (Initiate/ Initiating) 

 
จากตาราง 1 การสรุปองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารจากการศึกษา

ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า แม้จะมีการระบช่ืุอเรียกขององค์ประกอบท่ีแตกตา่ง
กัน แต่ความหมายของแต่ละองค์ประกอบท่ีเป็นองค์ประกอบตวัเดียวกันนัน้มีความสอดคล้อง
คล้ายคลงึกนัมาก โดยองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีพบมากในการศกึษาวิจยัครัง้นีมี้ 
3 องค์ประกอบหลกัด้วยกนั ได้แก่ 1) การยบัยัง้หรือการหกัห้ามใจต่อสิ่งยัว่ย ุ(Inhibitory Control, 
Inhibit, Inhibiting หรือ Inhibition) 2) ความจ าขณะท างาน ความจ าท่ีน ามาใช้งาน หรือการ
เช่ือมโยงข้อมลูใหม่กบัข้อมลูเก่า (Working Memory หรือ updating) 3) ความยืดหยุ่นทางการคิด 
การปรับเปลี่ยนความคิด การเปลี่ยนความคิดเม่ือเง่ือนไขเปลี่ยนไป หรือความสามารถในการ
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ป รับ เปลี่ ย น เคลื่ อน ย้ ายความคิ ด  (Cognitive Flexibility, Flexibility, Shift ห รือ  Shifting) 
นอกจากนี ้ยงัมีการศึกษาวิจยัท่ีพบองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารอีก 2 องค์ประกอบ 
คือ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan & 
Organize) ซึ่งนักวิชาการบางท่านพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบหลัก และนักวิชาการบางท่าน
พิจารณาวา่เป็นองค์ประกอบเสริมท่ีพฒันามาจากองค์ประกอบหลกัทัง้สาม 

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเร่ืององค์ประกอบของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเร่ืองนีน้้อยมาก 
(Skogan, 2015) ซึ่งแม้จะพบว่า เด็กปฐมวัยโดยทั่วไปและเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มี
องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีคล้ายคลึงกัน แต่เด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้มี
พฒันาการของทกัษะการคดิเชิงบริหารท่ีลา่ช้ากว่า และมีคณุภาพด้อยกวา่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการปกติอยู่มาก ดังนัน้ การเร่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กเป็นอย่างยิ่ง 
(Karalunas et al., 2016) 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงมีความมุ่งหมายท่ีจะสร้างแบบวดัและโปรแกรมการ
พฒันาท่ีมีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ โดยผู้วิจยัได้พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัในประเทศไทยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
5 องค์ประกอบ อนัได้แก่ การยบัยัง้ ความจ าขณะท างาน ความยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุม
อารมณ์ และการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ  

2.3 การวัดและการประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
การวดัประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยันัน้ สามารถวดัประเมินได้จาก

แบบทดสอบวัดความสามารถท่ีให้เด็กแสดงความสามารถออกมา (Performance Task) หรือ
ประเมินโดยแบบวดัจากผู้ปกครอง ครู หรือตนเอง (Parent/ Teacher/ Self Report) ก็ได้ ส าหรับ
แบบทดสอบวัดความสามารถท่ีใช้ในการวดัประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้นัน้ มีตวัอยา่งดงันี ้

1) The Standford Binet Intelligence Scales, 5th edition หรือ SB-5 (Roid, 
2003) แบบทดสอบ SB-5 นี ้เป็นแบบวดัท่ีใช้ประเมินความสามารถทางสติปัญญาโดยทัว่ไปของ
บุคคลตัง้แต่อาย ุ2-85 ปี ซึง่สามารถน าแบบทดสอบย่อยของ SB-5 นีม้าใช้วดัประเมินทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กในด้านความจ าขณะท างาน (Working Memory) โดยผู้ท าการทดสอบจะ
อ่านประโยคทัง้หมด 6 ประโยคให้เด็กฟังทีละประโยค แล้วให้เด็กพูดทวนประโยคนัน้ๆ ซ า้ให้
ถกูต้องมากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้โดยไม่มีการชะลอ และทกุครัง้ท่ีผู้ทดสอบพดูประโยคใหม ่ความยาว
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ของประโยคจะค่อยๆ มากขึน้กว่าเดิม เพื่อกระตุ้นทดสอบความจ าขณะท างานในการทบทวน 
ก ากบัข้อมลู จดจ าข้อมลูไว้ในใจ หากเดก็สามารถพดูประโยคนัน้ๆ ได้ถกูต้องครบถ้วนจะได้คะแนน
ประโยคละ 2 คะแนน โดยมีคะแนนเตม็ทัง้หมด 12 คะแนน 

แบบทดสอบย่อยอ่ืนๆ อีก 2 แบบวดัของ SB-5 ก็สามารถน ามาใช้วดัความจ าขณะ
ท างานได้ด้วยเช่นกัน เช่นในแบบทดสอบ The Delayed Response Task นัน้ผู้ทดสอบจะให้เด็ก
มองของเลน่เล็กๆ ท่ีจะถกูซอ่นไว้ในถ้วยใบใดใบหนึ่งใน 3 ถ้วย เม่ือเวลาผ่านไปชัว่ครู่ ผู้ทดสอบจะ
ถามเด็กว่าของเล่นถกูซ่อนอยู่ในถ้วยใบใด หากเด็กตอบถกูก็จะได้รับคะแนน ส่วนในแบบวดั The 
Block Span Subtest นัน้ ผู้ทดสอบจะพดูบรรยายลกัษณะของบล็อกและขอให้เด็กแตะบล็อกท่ีมี
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีผู้ทดสอบพดูถึง หากเด็กแตะบล็อกได้ถกูต้องก็จะได้รับคะแนน ซึง่ในการ
ทดสอบเช่นนีจ้ะสามารถช่วยวดัประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กในด้านความจ าขณะ
ท างานได้ แต่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ SB-5 ในการน ามาวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของ
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้ยงัเป็นท่ีสงสยักนัอยู ่และยงัต้องอาศยัการศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป 

2) Spin the Pots Task (Hughes & Ensor, 2005) แบ บ ท ด ส อบ นี ้ใ ช้ วั ด
ประเมินความจ าขณะท างานของเด็กปฐมวยัได้ด้วยเช่นกนั โดยผู้ทดสอบจะให้เด็กมองกลอ่ง 8 ใบ
ท่ีมีสีและรูปร่างต่างๆ กนัวางเรียงอยู่ด้วยกนัในถาดใบหนึ่ง แล้วผู้ทดสอบจะน าสติ๊กเกอร์สวยงาม 
6 อนั ซอ่นไว้ในกลอ่ง 6 ใบให้เด็กเห็น จากนัน้ผู้ทดสอบจะให้เด็กเลือกกลอ่ง 1 ใบให้ผู้ทดสอบเป็น
ผู้ เปิดกล่อง ถ้าเปิดกล่องมาเจอสติ๊กเกอร์ เด็กก็จะได้รับสติ๊กเกอร์นัน้ๆ และในแต่ละรอบก่อนการ
เปิดกล่อง ผู้ทดสอบจะน าผ้าคลมุมาคลมุถาดไว้และหมนุถาดไปรอบๆ ซึ่งการทดสอบนีจ้ะสิน้สดุ
ลงหากผู้ทดสอบหมนุถาดไปทัง้หมด 16 รอบแล้วเด็กยงัหาสติ๊กเกอร์ไม่ครบทัง้ 6 อนั ส่วนคะแนน
ของแบบทดสอบนีจ้ะแสดงถึงจ านวนรอบ (trials) ท่ีเด็กใช้ในการหาสติ๊กเกอร์ทัง้หมด โดยมีตัง้แต่
คะแนนติดลบหากเด็กเปิดเจอกล่องเปล่า ไปจนถึง 16 คะแนน แบบทดสอบ Spin the Pots Task 
จึงสามารถใช้ในการทดสอบความจ าขณะท างานของเด็กเล็ก โดยให้เด็กใช้สายตามอง จดจ า
ข้อมลูไว้ในใจ และท าตามกติกาท่ีก าหนดไว้ แบบทดสอบนีมี้ค่าความเช่ือมัน่และการทดสอบซ า้
มากกวา่ .70 แตมี่ข้อจ ากดั คือ ต้องท าการวดัประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้ 

3) A Developmental Neuropsychological Assessment ห รื อ  NEPSY 
(Korkman et al., 1998) แบบทดสอบย่อยจาก NEPSY นี ส้ามารถน ามาใช้วัดการยับยั ง้ 
(Inhibition) ของเด็กปฐมวยัได้โดยในการทดสอบเด็กจะถูกขอให้ยืนนิ่งๆ หลบัตา ไม่พูดอะไรเป็น
เวลา 75 วินาทีจนกว่าผู้ทดสอบจะพูดค าว่า “หยดุ” โดยในช่วงระยะเวลา 75 วินาทีนีผู้้ทดสอบจะ
กระตุ้นเร้าให้เด็กวอกแวก แบบทดสอบนีจ้งึเป็นการวดัความสามารถของเดก็ในการยบัยัง้ตนเองให้



  44 

ยืนอยู่นิ่งๆ ไม่โต้ตอบต่อสิ่งเร้าเป็นเวลา 75 วินาที ซึง่เด็กจะได้รับ 2 คะแนนในทกุๆ 5 วินาทีท่ีผ่าน
ไปหากเด็กสามารถยืนนิ่งไม่โต้ตอบได้ แต่จะถูกหัก 1-2 คะแนน หากมีการพูดหรือเคลื่อนไหว 
คะแนนของแบบทดสอบนีจ้ึงมีตัง้แต ่0-30 คะแนน อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนีมี้คา่ความเช่ือมัน่
คอ่นข้างต ่า (.50) และเป็นแบบทดสอบท่ีท าได้ยากส าหรับเด็กท่ีขีก้ลวั หรือขีอ้าย เพราะจะท าให้วดั
ประเมินความสามารถท่ีแท้จริงของเดก็ได้ยาก 

การวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถท่ีให้เด็กแสดงความสามารถออกมา หรือ Performance Task นัน้มี
ข้อจ ากัดอยู่หลายข้อด้วยกัน เช่น ท าการวดัประเมินได้ยากในเด็กท่ีขีก้ลัวหรือขีอ้าย ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ จึงอาจท าให้เด็กได้คะแนนต ่ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง เพราะความสามารถท่ี
แท้จริงถกูอ าพรางไว้ (Skogan, 2015) อีกทัง้ผู้ทดสอบยงัมีความยากล าบากในการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถของเด็กเพราะต้องใช้เวลานานในการจูงใจให้เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการท า
แบบทดสอบ  (Egeland, 2003) และการท าแบบทดสอบ Performance Task นัน้ต้องท าการ
ทดลองวัดประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความช านาญในการท าแบบทดสอบเป็นอย่างดี 
มิฉะนัน้การทดสอบก็อาจจะไม่แม่นย า ห รือผิดพล าดได้  (Isquith, Gioia & Espy, 2004) 
นอกจากนี ้การวดัประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กโดยPerformance Task นัน้เป็นการ
ประเมินพฤติกรรมเฉพาะของเด็กในช่วงเวลาการทดลองเท่านัน้ ซึ่งแตกต่างจากการประเมินโดย
แบบวัดจากผู้ปกครอง ครู หรือตนเอง (Parent/ Teacher/ Self Report) ท่ีสามารถใช้วัดประเมิน
พฤติกรรมโดยรวมของเด็กในช่วงเวลาและสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ด้วย ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจึงเลือกท่ี
จะสร้างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ประเภท Parent/ 
Teacher/ Self Report เพราะมีความสะดวกต่อการน าไปใช้และมีการขยายผล (generalized) ได้
มากกว่า แบบทดสอบประเภท Performance Task ซึง่ผู้วิจยัจะขอกล่าวถึงแบบวดัประเมินทกัษะ
การคดิเชิงบริหารประเภท Parent/ Teacher/ Self Report ในยอ่หน้าถดัไป 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและประเมินทกัษะ
การคิดเชิงบริหารประเภท Parent/ Teacher/ Self Report นัน้พบว่ามีความหลากหลาย ซึ่งผู้วิจยั
ได้เลือกน าเสนอเคร่ืองมือในการวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีงานวิจัยรับรองว่ามีค่า
ความเช่ือมัน่สงูและมีความสะดวกตอ่การวดัประเมิน ดงัตอ่ไปนี ้

อิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2004: 403-422) ได้พฒันาแบบ
วัดทักษะการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี  (Behavior Rating Inventory of 
Executive Function -Preschool Version หรือ BRIEF-P) ซึ่งเป็นแบบวดัท่ีให้ผู้ปกครอง ครู หรือ



  45 

ผู้ดแูลเด็กเป็นผู้ตอบแบบวดั โดยให้เลือกตอบพฤติกรรมท่ีตรงกบัตวัเด็กมากท่ีสดุในรอบ 6 เดือนท่ี
ผ่านมา แบบวดัมีมาตรวดั 3 ระดบั (1 = ไม่เคย, 2 = เป็นบางครัง้, 3 = เป็นประจ า) มีจ านวนข้อ
ทัง้หมด 63 ข้อ วัดทักษะการคิดเชิงบริหารได้ทัง้หมด 5 องค์ประกอบ คือ 1) การยับยัง้ 2) การ
ปรับเปลี่ยนความคิด 3) การควบคมุอารมณ์ 4) ความจ าขณะท างาน 5) การวางแผนจดัการอย่าง
เป็นระบบ แบบวดันีมี้การหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้องภายในและการ
ทดสอบซ า้ได้มากกวา่ .70 

ทอเรลล์และไนเบิร์ก (Thorell & Nyberg, 2008: 536-552) พิจารณาเห็นว่าแบบวดั
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร BRIEF-P นัน้มีข้อค าถามเก่ียวกบัอาการของโรคสมาธิสัน้อยู่เป็นจ านวน
มาก จึงได้ช่วยกันพฒันาแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารขึน้มาใหม่เป็นแบบวดัทกัษะการคิดเชิง
บริหารในกลุ่ม เด็กปกติ ท่ี ไม่ มีอาการของโรคสมาธิสัน้  ช่ือแบบวัด Childhood Executive 
Functioning Inventory หรือ CHEXI ซึ่งเป็นแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับเด็กอาย ุ4-15 ปี ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวนทัง้หมด 24 ข้อ มีมาตรวดั 5 ระดบั (ไม่จริง
เลยถึงจริงมากท่ีสดุ) วดัการคิดเชิงบริหาร 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความจ าขณะท างาน 2) การ
วางแผน 3) การยบัยัง้ 4) การก ากบัตนเอง โดยให้ผู้ปกครองและครูเป็นผู้วดัประเมินเด็ก มีการหา
คา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธีการหาคา่ความสอดคล้องภายในและการทดสอบซ า้ได้มากกวา่ .70 

ในเวลาต่อมาเดลิส (Delis, 2012) ได้พฒันาแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหาร Delis 
Rating of Executive Function หรือ D-REF ส าหรับเด็กและวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ5-18 ปี โดยให้ผู้ปกครอง 
ครู และตวัเด็กเองเป็นผู้ประเมิน แบบวดันีเ้ป็นแบบวดักระบวนการทางสติปัญญาท่ีใช้ในการก ากบั
ควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ มีจ านวนข้อค าถาม
ทัง้หมด 36 ข้อเป็นมาตรวดั 4 ระดบั (ไม่เคย, ทกุเดือน, ทกุสปัดาห์, ทกุวนั) วดัได้ 3 องค์ประกอบ 
คือ 1) การก ากับพฤติกรรม 2) การก ากับอารมณ์ 3) การคิดขัน้สูง มีการหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบวดัด้วยวิธีการหาคา่ความสอดคล้องภายในและการทดสอบซ า้ได้มากกวา่ .70 

ส าหรับในประเทศไทยนัน้ มีการศกึษาวิจยัเร่ืองการวดัและการประเมินทกัษะการคิด
เชิงบริหารน้อยมาก และในปัจจุบนัยงัไม่พบงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองมือวดัประเมินทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีชดัเจนนกั แตพ่บการศกึษาวิจยัเร่ืองการวดัประเมินทกัษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาและเด็กนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
ดงันี ้

ฐาปณีย์ แสงสว่างและคณะ (2559: 14-28) ได้พัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 ฉบบัให้ครูเป็นผู้ประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็ก
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จ านวน 57 ข้อ 3 องค์ประกอบ คือ การรู้คิด การก ากบัอารมณ์ และการก ากบัพฤติกรรม แบบวดัมี
ลกัษณะเป็นมาตรวดั 3 ระดบั (0 = ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนีเ้ลย, 1 = แสดงพฤติกรรมนีบ้างครัง้,  
2 = แสดงพฤติกรรมนีบ้่อยครัง้) แบบวัดมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีค่าความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายในระดับสูง ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหวา่งผู้ประเมินมีความสอดคล้องกนัดี และมีคา่อ านาจจ าแนกอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

ส าหรับการวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กระดบัมัธยมศึกษาของไทยนัน้ พัชรา 
กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกต ุ(2558: 249-261) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือวดัการ
ควบคคุวามคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยได้พฒันาเคร่ืองมือการควบคมุความคิด
หรือทกัษะการคิดเชิงบริหารจ านวน 20 ข้อ รวมค่า 5 ระดบั วดัได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การหัก
ห้ามใจต่อสิ่งยัว่ยุ การเช่ือมโยงข้อมลูใหม่กับข้อมลูเก่า และการยืดหยุ่นความคิด การตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือมีความตรงเชิงเนือ้หาในระดบัท่ีเหมาะสม (IOC อยู่ระหว่าง 0.500-1.000) 
ข้อค าถามของเคร่ืองมือวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องและ
สามารถวดัได้ในคุณลกัษณะเดียวกัน (Cronbrach อยู่ระหว่าง 0.629 - 0.712) และมีค่าอ านาจ
จ าแนกในระดบัท่ีเหมาะสม 

แม้ในประเทศไทยจะมีผู้ท าการศกึษาและสร้างแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ระดับชัน้ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการสร้างแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มาก่อน และในตา่งประเทศก็มีการศึกษาในเร่ืองนีน้้อยมาก 
และยงัมีข้อจ ากดัของแบบวดัอยู่มาก เช่น ทอเรลล์และคณะ (Thorell et al., 2010: 38-43) ได้น า
แบบวัดการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย Childhood Executive Functioning Inventory หรือ 
CHEXI มาตรวจสอบถึงความเหมาะสมในการวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ พบว่ามีเพียงข้อค าถามท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบในด้านการยบัยัง้ ( Inhibit) และความจ า
ขณะท างาน (Working Memory) เท่านัน้ท่ีมีเหมาะสมต่อการวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ส่วนแบบวัด BRIEF-P ก็ถูกน ามาทดสอบถึงความเหมาะสมในการ
น ามาใช้วดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เช่นกนั ผลการทดสอบพบว่า 
แบบวดั BRIEF-P มีข้อค าถามเพียงบางข้อท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบในด้านการยบัยัง้ (Inhibit) และ
ความจ าขณะท างาน (Working Memory) เท่านัน้ท่ีมีความเหมาะสมต่อการวดัประเมินทกัษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ส่วนข้อค าถามอ่ืนๆ ของ BRIEF-P นัน้มีความเหมาะสม
ตอ่การน าไปวดัประเมินเด็กท่ีมีอาการดือ้ (Oppositional Defiant Disorder: ODD) และเด็กปกติท่ี
มีความวิตกกังวลมากกว่าท่ีจะน ามาวดัประเมินเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ (Skogan et al., 2015) ซึ่ง
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สอดคล้องกบัการศึกษาของมาโฮนและคณะ (Mahone et al., 2002: 643-662) ท่ีพบว่า แบบวดั 
BRIEF-P ไม่สามารถใช้ในการวดัประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
ได้อย่างครอบคลมุทกุองค์ประกอบ การศกึษาเร่ืองแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้ของทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องท าการศึกษาเพิ่มเติม
ตอ่ไปอีกมาก 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวดัและการประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ของประเทศไทยแม้จะมีการวดัประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารอยู่
บ้าง แต่มกัเป็นการวดัประเมินทางคลินิก และต้องท าการวดัประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้ การ
ศึกษาวิจยัของผู้วิจยัในครัง้นีจ้ึงมีจุดมุ่งหมายหนึ่งในการสร้างแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้มีความเหมาะสมตอ่เด็กมากท่ีสดุ และสามารถท าการวดัประเมิน
ได้โดยบคุคลทัว่ไปท่ีใกล้ชิดกบัเด็ก เช่น ครู ผู้ปกครอง เพื่อความสะดวกตอ่การน าไปใช้ และมีการ
ขยายผลมากขึน้ รวมทัง้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการค้นพบทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เร็วขึน้ อนัจะน าไปสู่การแก้ไขและการพัฒนาเด็กได้อย่างเร็วทันท่วงทีมาก
ยิ่งขึน้ด้วย 

3. ทกัษะการคิดเชิงบริหารกับเดก็ปฐมวัย 
3.1 สถานการณ์ของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยของประเทศไทย 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างของสงัคมไทยในหลายๆ ด้าน ดงันัน้ การท่ีเด็กไทยจะด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างดีและมี
ความสขุนัน้จะต้องได้รับการปลกูฝังและสง่เสริมเร่ืองกระบวนการคิด การปรับตวั การแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสมให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีเปลี่ยนไปเพื่อให้สามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จลลุ่วง
ด้วยดี (พัชรา กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกตุ, 2558) การเสริมสร้างทักษะการคิดขัน้สูงหรือ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กไทยตัง้แตว่ยัเยาว์หรือในระดบัปฐมวยัจึงมีความส าคญัเป็นอย่าง
มากและเป็นทักษะท่ีเด็กไทยจ าเป็นต้องมี ซึ่งจากการศึกษาสถานการณ์ของทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ3-6 ปี จ านวนทัง้หมด 243 คน นัน้พบว่า ทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กไทยในด้านการควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมอนัประกอบด้วยการยบัยัง้ การ
ควบคมุอารมณ์ และความยืดหยุ่นทางการคิดนัน้ มีเด็กไทยท่ีมีแนวโน้มมีปัญหาร้อยละ 7.40 และมี
ปัญหาชดัเจนร้อยละ 2.88 สว่นความสามารถของทกัษะการคดิเชิงบริหารในด้านพทุธิปัญญาหรือ
การรู้คิด (metacognition) อนัประกอบไปด้วยความจ าขณะท างาน และการวางแผนจดัการอย่าง
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เป็นระบบนัน้พบว่า มีเด็กไทยท่ีมีแนวโน้มมีปัญหาร้อยละ 11.93 และมีปัญหาชดัเจนร้อยละ 2.47 
สว่นการศกึษาเร่ืองปัญหาของทกัษะการคิดเชิงบริหารรายด้านในเด็กไทยวยั 3-6 ปีนัน้ สามารถเขียน
แสดงเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้(นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2558: ออนไลน์) 

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนภมูิแสดงปัญหาของทกัษะการคิดเชิงบริหารรายด้านในเดก็ไทยวยั 3-6 ปี 

ท่ีมา: นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล. (2559). 30% เด็กไทยพฒันาการ EF ล่าช้า. สืบค้นเม่ือ  
1 มกราคม 2560, จาก http://www.komchadluek.com/news/edu-health/249483 
 

จากแผนภมูิดงักลา่วท่ีแสดงถึงปัญหาของทกัษะการคิดเชิงบริหารรายด้านในเดก็ไทย
วยั 3-6 ปี จ านวนทัง้หมด 243 คนในปี พ.ศ. 2558 พบว่าปัญหาของทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีพบ
มากท่ีสดุในเด็กปฐมวยัไทย คือ ปัญหาด้านการยบัยัง้ (Inhibit) คิดเป็นร้อยละ 20.16 ตามมาด้วย
ปัญหาความจ าขณะท างาน (Working Memory) คิดเป็นร้อยละ 11.1 ปัญหาด้านการควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control) คิดเป็นร้อยละ 9.87 ปัญหาด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ 
(Plan) คิดเป็นร้อยละ 7.81 และปัญหาด้านความยืดหยุ่นทางการคิด (Shift) คิดเป็นร้อยละ 5.35 
ตามล าดบั 
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ส าหรับการศกึษาสถานการณ์ของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัของประเทศ
ไทยล่าสดุนัน้ นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล (2559: ออนไลน์) ได้ท าการศึกษาส ารวจทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กวัย 2-6 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 2,965 คนทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 
2558-2559 พบว่าในปัจจบุนัมีเด็กปฐมวยัไทยท่ีมีปัญหาทกัษะการคิดเชิงบริหารบกพร่องร้อยละ 30 
โดยคิดเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องอย่างชัดเจนร้อยละ 16 และมีความบกพร่องเล็กน้อยร้อยละ 14 
นอกจากนี ้ยงัพบเด็กท่ีมีปัญหาด้านทักษะการคิดเชิงบริหารล่าช้าอีกร้อยละ 29 โดยเป็นเด็กท่ีมี
พฒันาการด้านทักษะการคิดเชิงบริหารต ่ากว่าเกณฑ์อย่างชัดเจนร้อยละ 14 และต ่ากว่าเกณฑ์
เล็กน้อยร้อยละ 15 ซึง่ปัญหาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีพบมากในเด็กปฐมวยัมากท่ีสดุคือ ปัญหา
ด้านการยบัยัง้ ปัญหาด้านความจ าขณะท างาน และปัญหาการควบคมุอารมณ์ตามล าดบั  

ปัจจบุนัในประเทศไทยยงัไมมี่การศกึษาเร่ืองสถานการณ์ของทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวยัท่ีมีสภาวะสมาธิสัน้ แต่จากการส ารวจล่าสุดของกรมสขุภาพจิตเม่ือปี พ.ศ. 2555 
พบอตัราความชกุของโรคสมาธิสัน้ในเด็กไทยถึงร้อยละ 8.1 ซึง่มากกวา่อบุตัิการณ์ของโรคสมาธิสัน้ท่ี
พบในเด็กทัว่โลกประมาณร้อยละ 5.29 โรคสมาธิสัน้จึงเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยในเด็กไทย (พนม เกตุ
มาน และคณะ, 2559) ซึง่ประมาณการได้ว่าในประเทศไทยมีเด็กท่ีเป็นโรคสมาธิสัน้อยู่ประมาณ 1 
ล้านคน (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะ, 2556) โดยภาวะสมาธิสัน้จะเร่ิมปรากฎให้เห็นตัง้แต่เม่ือ
เด็กอยูใ่นช่วงปฐมวยั และเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องอยา่ง
ชดัเจน (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ก) ซึง่หากปลอ่ยเด็กทิง้ไว้โดยท่ีเด็กไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
อย่างทนัท่วงที ประมาณร้อยละ 60-80 ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ก็จะมีอาการต่อเน่ืองจนถึง
วยัรุ่น และร้อยละ 40-60 ของเด็กก็จะมีอาการต่อเน่ืองจนถึงวยัผู้ ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
เด็กอย่างร้ายแรงในหลายๆ ด้านในเวลาต่อมา ทัง้ด้านสุขภาพกาย อารมณ์วิตกกังวล ซึมเศร้า 
พฤติกรรมก้าวร้าว ผลการเรียนต ่า คณุภาพชีวิตต ่า ติดสารเสพติดและปัญหาสงัคมต่างๆ ตามมา
เป็นอยา่งมาก (จิรนนัท์ วีรกลุ, 2557) การให้ความช่วยเหลือและพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก และสามารถช่วยลดความสญูเสีย
ทางการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมหาศาล (วินัดดา ปิยะศิลป์ และคณะ , 
2553) 

จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า ปัญหาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัของไทยเป็น
ปัญหาท่ีมีความส าคัญและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัของไทยในปัจจุบนัยงัมีอยู่น้อยมาก ผู้ วิจัยจึงตระหนักถึง
ความส าคญัในการศกึษาพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัของไทยและมีความมุ่ง
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หมายในการศึกษาวิจยัครัง้นีท่ี้จะพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัของไทยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารและเพื่อช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ในเด็กปฐมวยัของไทยตอ่ไป ซึง่การจะพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัได้เป็นอย่างดีนัน้ จะต้องค านึงถึงพฒันาการ และวฒุิภาวะ
ของเด็กเป็นส าคญั อนัจะกลา่วถึงในหวัข้อตอ่ไป 

3.2 พัฒนาการของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัย 
ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการพฒันาสมองสว่นหน้าซึง่ใช้เวลา

ยาวนานกว่าสมองสว่นอ่ืนๆ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตของมนษุย์ โดยเร่ิมพฒันาตัง้แต่
ในวัยทารก และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเด็กปฐมวัยหรือในวัยเด็กตอนต้นเม่ือเด็กมีอายุ 3-5 ปี 
(Serpell & Esposito, 2016) ในวยัเด็กตอนกลางจะมีการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และจะมีการพัฒนาขึน้เร่ือยๆ จนถึงช่วงวยัรุ่น (Kraybill & Bell, 2012) ทักษะการคิดเชิง
บริหารจะพฒันาอย่างเต็มท่ีเม่ือเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ จากนัน้เม่ือเข้าสู่วยัชรา ทกัษะการคิดเชิงบริหารก็
จะเร่ิมเสื่อมลงตามวยั (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ก) 

ทักษะทางการคิดเชิงบริหารท่ีพัฒนาเป็นอย่างแรก คือ ทักษะด้านความจ าขณะ
ท างานซึง่จะพฒันาเร็วกวา่ด้านอ่ืนๆ โดยจะเร่ิมพฒันาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปในช่วงปลายขวบปีแรก
ของเด็กและจะพฒันาดีขึน้เร่ือยๆ เม่ือเด็กเติบโตขึน้ (นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล, 2557ก) ความจ า
ขณะท างานจะเร่ิมปรากฏให้เห็นเป็นครัง้แรกเม่ือเด็กมีอายปุระมาณ 8-9 เดือนโดยสงัเกตได้จาก
การท่ีเด็กพยายามไขว่คว้าเอือ้มหยิบอะไรบางอย่างหรือแสดงพฤติกรรมบางประการเพื่อให้บรรลุ
ถึงเปา้หมายท่ีต้องการ สว่นทกัษะด้านการยบัยัง้และการควบคมุอารมณ์จะพฒันาช้ากวา่ความจ า
ขณะท างาน กล่าวคือ การยบัยัง้จะเร่ิมพฒันาเม่ือเด็กมีอายุ 2-3 ปี ส่งผลให้เด็กสามารถควบคมุ
ยบัยัง้ตนเองให้จดจ่ออยู่กบัสิ่งท่ีท า ไม่วอกแวกไปกบัสิ่งเร้าต่างๆ สามารถอดทนรอคอยและมุ่งมัน่
ท าสิ่งท่ีต้องการได้ส าเร็จ และเม่ือเด็กมีอายปุระมาณ 3-5 ปี พฒันาการด้านความคิดยืดหยุ่นจะเร่ิม
เห็นเด่นชดัและพฒันาได้มาก ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการคิดแบบยืดหยุ่น คิดได้หลากหลาย 
คิดนอกกรอบ ปรับเปลี่ยนมมุมองความคิดและการกระท าของตนได้ดีขึน้ สามารถจดัการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ดีขึน้ (Shaul & Schwartz, 2014) ซึ่งการท่ีเด็กจะมีความยืดหยุ่นทางการคิดแบบนีไ้ด้
จะต้องได้รับการฝึกฝนทกัษะด้านการยบัยัง้และความจ าขณะท างานเป็นพืน้ฐานท่ีดีมาก่อนเพื่อ
ยบัยัง้ความคิดหรือพฤตกิรรมแบบเดิมท่ีเคยชิน จงึจะสามารถคดิหรือท าด้วยมมุมองใหม่ท่ีแตกตา่ง
ออกไปจากเดิมได้ ดังนัน้ ทักษะด้านความยืดหยุ่นทางการคิดจึงพัฒนาได้ช้ากว่าทักษะด้าน
ความจ าขณะท างานและทกัษะด้านการยบัยัง้ (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ก) 
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ในเด็กเล็กนัน้สมองส่วนหน้าซึง่ควบคมุทกัษะการคิดเชิงบริหาร การควบคมุอารมณ์
และพฤตกิรรมยงัอยูใ่นขัน้พฒันา แตเ่ม่ือเด็กเติบโตขึน้สมองสว่นหน้าจะมีการพฒันาโครงสร้างและ
การท างานเพิ่มขึน้ ซึง่ช่วยให้ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กพฒันาได้ดีขึน้ตามไปด้วย เด็กจึงเร่ิมคิด
แบบนามธรรมได้ดีขึน้ เช่น สามารถคาดการณ์ผลของการกระท าได้ สามารถวางแผนการท างาน
และท าตามแผนท่ีวางไว้ได้จนส าเร็จและเรียนรู้ท่ีจะน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการท างานของ
ตนให้ดีขึน้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเช่นนีจ้ะส่งผลท าให้เด็กมีความคิดรอบคอบและรู้จัก
ไตร่ตรองมากขึน้ จนกระทัง่สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีซบัซ้อนขึน้เร่ือยๆ และท าสิ่งตา่งๆ ได้ส าเร็จ
ตามเปา้หมายในท่ีสดุ (นวลจันทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ก) อย่างไรก็ตาม นอกจากทกัษะการคิดเชิง
บริหารจะพฒันาได้ดีขึน้เม่ือเด็กเติบโตขึน้ตามวยัแล้ว แต่ทกัษะการคิดเชิงบริหารก็ยงัเป็นทกัษะท่ี
ต้องฝึกฝนและพัฒนาโดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท่ีหลากหลาย (สุภาวดี หาญเมธี , 2559: 
ออนไลน์) การส่งเสริมฝึกพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ซึ่งจาก
การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของผู้ วิจัยพบว่า ทักษะการคิดเชิงบริหารจะ
พฒันาได้อยา่งรวดเร็วและดีท่ีสดุเม่ือเด็กมีอาย ุ3-5 ปี ดงัท่ีปรากฎในภาพท่ี 2 
 

 

ภาพประกอบ 2 พฒันาการของทกัษะการคิดเชิงบริหารตลอดช่วงวยัของมนษุย์ 

ท่ีมา: สุภาวดี หาญเมธี. (2559). ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต . 
สืบค้นเม่ือ 28 ธันวาคม 2559, จาก http://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/ 
Programs and Activities/Doc-EFs.pdf 
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จากภาพท่ี 2 พฒันาการของทกัษะการคิดเชิงบริหารตลอดช่วงวยัของมนษุย์แสดงให้
เห็นว่า ในช่วงวยั 3-5 ปีเป็นช่วงท่ีมีการเติบโตของทกัษะการคดิเชิงบริหารมากท่ีสดุในช่วงชีวิตของ
มนุษย์ โดยทักษะการคิดเชิงบริหารยังคงเติบโตต่อไปในวยัเด็กตอนกลาง วยัรุ่น และวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้น หลงัจากนัน้จงึลดการเติบโตลง ซึง่อตัราการเติบโตของทกัษะการคิดเชิงบริหารหลงัวยั 3-5 
ปีนัน้จะเป็นแบบค่อยเป็นไป ไม่รวดเร็วเท่ากบัการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงวยั 3-5 ปี ดงันัน้ 
ในวยัเด็ก 3-5 ปีหรือเด็กปฐมวยันัน้จึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีความส าคญัท่ีสดุส าหรับการพัฒนาทกัษะ
การคิดเชิงบริหาร ซึง่การพฒันาเด็กปฐมวยัด้วยการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารนัน้นบัเป็นการ
สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสงัคมและยังเป็นการช่วยเสริมสร้างป้องกันปัญหา
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนพฒันาการคิดเชิงบริหารได้อย่างทันท่วงทีอีก
ด้วย โดยเฉพาะในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ท่ีแม้ในช่วง 0-2 ปีแรก ยงัไม่เห็นภาวะสมาธิสัน้ท่ี
เดน่ชดันกั แตภ่าวะสมาธิสัน้จะเดน่ชดัขึน้เร่ือยๆ เม่ือเด็กเติบโตขึน้ โดยจะเร่ิมเห็นได้ชดัขึน้ในช่วง 5 
ปีแรกของชีวิตท่ีการยบัยัง้และความจ าขณะท างานก าลงัพฒันา (Brocki et al., 2010) แต่เน่ืองจาก
การท างานของสมองในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะมีความบกพร่องในการท างาน รวมทัง้มี
ปริมาตรรวมของสมองน้อยกว่าเด็กปกติ (วิฐารณ บุญสิทธิ , 2555) จึงส่งผลให้วงจรประสาทท่ี
เช่ือมโยงสมองสว่นหน้ากบัสมองสว่นข้างเคียงในด้านกระบวนความคิด ความใสใ่จของเดก็ท างาน
ได้น้อยกวา่ปกติ ท าให้การท างานของสมองมีข้อจ ากดั ท างานไมค่ลอ่งตวัในการเช่ือมโยงกบัสมอง
สว่นอ่ืนๆ จงึไม่สามารถท างานท่ีมีความซบัซ้อนได้ดี พฒันาการของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงมีความล่าช้า ไม่เหมาะสมกบัอายุ รวมทัง้มีปัญหาทางทกัษะการคิด
เชิงบริหารในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการควบคมุสมาธิ การยบัยัง้ชัง่ใจ การ
ควบคุมอารมณ์ การปรับเปลี่ยนความคิด การตัดสินใจ และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม (Glozman & Shevchenko, 2014) ซึ่งหากเด็กไม่ได้รับการส่งเสริมทักษะการคิด 
เชิงบริหาร ก็อาจส่งผลให้เด็กเกิดปัจจัยเสี่ยงและผลเสียต่างๆ ต่อเด็กตามมาในภายหลังได้ 
แตกต่างจากเด็กท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีทกัษะการคิดเชิงบริหารดีซึ่งจะสามารถปรับตวัได้ดีกว่า 
และความรุนแรงของภาวะสมาธิสัน้ท่ีเกิดขึน้ก็จะมีน้อยกว่าด้วย ทัง้นีเ้ป็นเพราะการฝึกทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้สามารถช่วยกระตุ้นกลไกการท างานของสมองให้มี
การปรับตัวทางโครงสร้างใหม่ ปรับเปลี่ยนวงจรประสาทให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ  
การส่งเสริมให้ดีขึน้ วงจรประสาทจึงเกิดการเช่ือมโยงอย่างซบัซ้อนได้ดีขึน้เพื่อให้สมองสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ยืดหยุ่นได้มากท่ีสุด รวมทัง้ชดเชยการท างาน  
ส่วนท่ีบกพร่องไปและช่วยลดความรุนแรงของโรคสมาธิสัน้ท่ีจะเกิดขึน้ตามมาในภายหลัง 
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(นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ข) การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความส าคญัต่อเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็นอย่างมาก ยิ่งช่วยได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิง
บริหารได้ง่ายขึน้เท่านัน้ (Tillman et al., 2015) เพราะหากเด็กได้รับการพฒันาลา่ช้า หรือไม่ได้รับ
การพฒันาได้มากเท่าท่ีควร สมองของเด็กก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลง การช่วยเหลือในเวลาตอ่มาก็
จะท าได้ยากขึน้ และจะส่งผลเสียต่อเด็กเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน ดงัท่ีจะกล่าวถึงในหวัข้อ
ตอ่ไป 

3.3 ความส าคัญของทักษะการคดิเชิงบริหารที่มีต่อเดก็ปฐมวัย 
ทักษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคญัต่อการคิดของเด็กเป็นอย่างมากในหลายๆ 

ด้าน กล่าวคือ ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นความสามารถทางการคิดขัน้สูงท่ีต้องมีสมาธิ มีการ
ควบคมุยบัยัง้ตนเอง รวมทัง้มีความสามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้อย่างยืดหยุ่น สง่ผลให้เด็กรู้จกั
คิดอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนก าหนดเป้าหมาย หาวิ ธีการท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ รู้จกัคดิไตร่ตรองอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะตดัสนิใจลงมือท าสิง่ตา่งๆ เม่ือคิดแล้วก็สามารถลงมือ
ปฏิบัติได้เป็นขัน้เป็นตอน รู้จักจัดล าดบัความส าคญัของงานและคอยควบคุมความคิดและการ
กระท าของตนให้จดจ่ออยู่กบังาน ไม่วอกแวกไปกบัสิ่งเร้าต่างๆ (Serpell & Esposito, 2016) หาก
ท างานแล้วเกิดปัญหาก็รู้จกัการคิดวิเคราะห์หาทางแก้ไขอยา่งเป็นเหตเุป็นผล สามารถหาทางออก
ใหม่ๆ ได้หลากหลาย ไม่ติดอยู่กบักรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ ซ า้ๆ แตส่ามารถปรับความคิด
ของตนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป เม่ือเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่
คุ้นเคย เช่น การเจอคนใหม่ๆ การเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  ท่ีไม่เคยท า หรือการเจอกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด 
ไม่เป็นไปตามท่ีหวงั เด็กก็ยงัสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการ
ปรับตวัท่ีดี รู้จกัอดทนแก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่ออปุสรรคปัญหาต่างๆ ได้โดยง่าย (Gilbert 
& Burgess, 2008) รวมทัง้สามารถคิดคาดการณ์ผลท่ีจะตามมาจากการกระท าของตนได้ เพื่อเป็น
ข้อมลูในการเลือกท าสิง่ท่ีเหมาะสมอนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จ และหลีกเลี่ยงท่ีจะไมท่ าสิง่ท่ีท าให้ตน
เสียใจในภายหลงั จึงท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีจะไม่ท าผิดซ า้ๆ แต่รู้จกัน าข้อผิดพลาดมาปรับปรุง
การท างานให้ดีขึน้เพื่อให้งานประสบความส าเร็จลงได้ด้วยดีในท่ีสดุ (Diamond, 2013) นอกจากนี ้
ทกัษะการคิดเชิงบริหารยงัส่งผลให้เด็กรู้จกัก ากบัควบคมุความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของตนเอง
ให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสม เป็นท่ียอมรับ สง่ผลให้เด็กมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน
ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ซึ่งทกัษะต่างๆ ของการคิดเชิงบริหารเหล่านีไ้ม่สามารถแยกออกจาก
กนัได้อย่างชดัเจน แตต้่องรู้จกัใช้ทกัษะเหลา่นีร่้วมกนัในการท าสิง่ตา่งๆ ให้ส าเร็จ (นวลจนัทร์ จฑุา
ภกัดีกลุ, 2557ก) เด็กท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีจึงประสบความส าเร็จในหลายๆ ด้านของชีวิต 
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ทัง้ด้านความพร้อมทางการเรียน ความส าเร็จทางการเรียน (Monett & Guay, 2011) ซึ่งเด็กท่ีมี
ทักษะการคิดเชิงบริหารดีมักจะประประสบความส าเร็จทางการเรียนเพราะเด็กมีความจ า และ
สมาธิดี จึงมีความสามารถในการจดจ่ออยู่กับสิ่งท่ีครูสอน มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย (Benson et al., 2013) สามารถจดจ ากฎเกณฑ์ ท างานตามล าดบัขัน้ตอนได้อย่างเป็น
ระบบต่างๆ ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้ดี มีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียน เกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
เข้ากบัครูและเพื่อนได้ดี (Zelazo, 2015) นอกจากนี ้ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดียงัส่งผลให้เด็กอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืน เพราะเด็กมีความสามารถในการเข้าใจมมุมองความคิด ความรู้สกึของ
ผู้ อ่ืน รู้จกัเห็นใจผู้ อ่ืน เด็กท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหารดีจงึมีการปรับตวัทางสงัคมท่ีดี และมีแนวโน้ม
สงูท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างาน การประกอบอาชีพ มีฐานะทางสงัคมท่ีดี รวมทัง้มีสขุภาพ
กายและสขุภาพจิตท่ีดีในวยัผู้ใหญ่อีกด้วย (Moffit et al., 2011) 

จากการศกึษาของไดมอนด์ (Diamond, 2013: 135-168) ท่ีได้ท าการศึกษางานวิจยั
ต่างๆ จ านวน 21 เร่ือง (Diamond, 2013 as cited in Baler & Volkow, 2006; Diamond, 2005; 
Lui & Tannock, 2007; Fairchild et al., 2009; Taylor-Tavares et al., 2007: Penades et al., 
2007; Barch, 2005; Crescioni et al., 2011; Miller et al., 2011; Riggs et al., 2010; Brown & 
Landgraf, 2010; Davis et al., 2010; Blair & Razza, 2007; Morrison et al., 2010; Borella et 
al., 2010; Duncan et al., 2007; Gathercole et al.,.2004; Bailey; 2007; Eakin et al., 2004; 
Broidy et al., 2003; Denson et al., 2011) ถึงความส าคญัของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีตอ่เด็ก
ปฐมวยัและในวยัตอ่ๆ มานัน้พบวา่ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคญัตอ่บคุคลทกุวยัเป็นอยา่ง
มากในทกุๆ ด้านของชีวิต ดงัจะเห็นได้จากตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 ความส าคญัของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีผลตอ่ชีวิตในด้านตา่งๆ 

ชีวติในด้านต่าง ๆ ความส าคัญของทักษะการคดิเชงิบริหาร 
สขุภาพจิต ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพจิตท่ีดี ส่วนบุคคลท่ีมีทักษะ 

การคิดเชิงบริหารบกพร่องจะสง่ผลกระทบต่อปัญหาสขุภาพจิตต่างๆ เช่น การติดยา
เสพติด โรคสมาธิสัน้ ปัญหาความประพฤติผิดปกติ โรคซึมเศร้า โรคย า้คิดย า้ท า  
โรคจิตเภท เป็นต้น 

สขุภาพกาย ผู้ มีทกัษะการคิดเชิงบริหารดีจะควบคมุก ากบัดแูลสขุภาพกายของตนได้ดีกว่าผู้ ท่ีมี
ปัญหาทกัษะการคิดเชิงบริหารซึง่มกัจะมีความสมัพนัธ์กบัโรคอ้วน การรับประทาน
อาหารมากเกินไป การใช้สารเสพติดตลอดจนปัญหาในการให้ความร่วมมือในการ
รักษาโรคตา่งๆ  

คณุภาพชีวิต ผู้ ท่ีมีทกัษะการคิดบริหารดีจะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีกวา่ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการคิด
เชิงบริหาร 

ความพร้อมทางการเรียน การคิดเชิงบริหารเป็นตวับ่งชีถ้ึงความพร้อมทางการเรียนของเด็กได้มากกว่าระดบั
ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) หรือระดับความสามารถในการอ่านและการ
ค านวณ 

ความส าเร็จทางการเรียน ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคญัต่อความส าเร็จทางการเรียนของเด็กในทุก
ระดบัชัน้ตัง้แต่อนบุาล ประถม มธัยม จนถึงในระดบัมหาวิทยาลยั โดยทกัษะการ
คิดเชิงบริหารมีความสมัพนัธ์ต่อการเรียนรู้และเป็นตวัท านายความส าเร็จทางการ
เรียนได้ดีโดยเฉพาะในด้านการประยกุต์แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ภาษา การอา่น การ
เขียนตลอดจนมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่สมัฤทธิผลทางการเรียนในทกุระดบัชัน้ 

ความส าเร็จทางการงาน ผู้ ท่ีมีการคิดเชิงบริหารดีจะมีความสามารถในการท างาน การประกอบอาชีพได้
ประสบความส าเร็จและมีฐานะทางการเงินท่ีดีกว่าผู้ มีปัญหาการคิดเชิงบริหารซึ่ง
มกัจะมีปัญหาในการท างานและมีและอาชีพท่ีมีรายได้น้อย 

การใช้ชีวิตคู่ บคุคลที่มีการคิดเชิงบริหารดีจะใช้ชีวิตคู่ได้ดีกว่า ราบร่ืนมากกว่าผู้ มีปัญหาการคิด
เชิงบริหารท่ีมักจะมีปัญหาในการเข้ากับคู่สมรส มีการพึ่งพาตนเองต ่า มกัหุนหัน
พลนัแลน่ไมย่ัง้คิด ท าให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตคูเ่ป็นอยา่งมาก 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ชีวติในด้านต่าง ๆ ความส าคัญของทักษะการคดิเชงิบริหาร 
ความปลอดภยัตอ่สงัคม ผู้ ท่ี มีทักษะการคิดเชิงบริหารดีสามารถควบคุมตนเองให้มีการแสดงออกท่ี

เหมาะสมโดยไม่รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน ตรงกันข้ามกับผู้ ท่ีมี
ปัญหาในการคิดเชิงบริหารท่ีมกัจะมีปัญหาในการควบคมุตนเอง สง่ผลให้มีปัญหา
พฤติกรรมหุนหันพลนัแล่น การระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรง อันน าไปสู่ปัญหาต่อ
ความปลอดภัยทางสังคม เช่นปัญหาการใช้ความรุนแรง หรือการประกอบ
อาชญากรรม เป็นต้น 

 
ท่ีมา: Diamond, A. (2013). Executive Functions. Annual Review Psychology, 64, 

135-168. 
 

จากตารางท่ี 2 ความส าคญัของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีผลต่อชีวิตในด้านต่างๆ 
จะเห็นได้ว่าทกัษะการคิดเชิงบริหารนัน้มีผลต่อความส าเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต การส่งเสริมให้
บคุคลมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีตัง้แตย่งัเป็นเดก็เลก็จงึมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การพฒันาเด็ก
ในทกุๆ ด้าน ซึง่นบัเป็นการลงทนุท่ีคุ้มคา่ เพราะหากเดก็ไทยมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีก็ยอ่มน า
การพฒันาและความเจริญสงบสขุมาสูส่งัคมไทยและช่วยลดปัญหาตา่งๆ ท่ีจะตามมาได้เป็นอย่าง
ดี 

3.4 คุณลักษณะของเดก็ปฐมวัยที่มีทกัษะการคิดเชิงบริหารด ีและบกพร่อง 
ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคญัต่อเด็กปฐมวยัเป็นอย่างมากในทกุๆ ด้านของ

ชีวิตดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น และองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านต่างๆ นัน้ก็
สง่ผลกระทบตอ่คณุลกัษณะท่ีส าคญัของเด็กในหลายๆ ด้าน เด็กท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหารดีจะมี
ความสามารถในการควบคุมปรับเปลี่ยนความคิด ความจ า อารมณ์ พฤติกรรมและการกระท า
ตา่งๆ ของตนเพื่อให้บรรลถุึงเปา้หมายท่ีตนวางไว้ได้ส าเร็จ ตรงกนัข้ามกบัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ซึง่
มีการท างานของสมองบกพร่อง ส่งผลให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การปรับตวัท่ี
ด้อยคุณภาพ ท าให้มีปัญหาในด้านการด าเนินชีวิตและการท างานต่างๆ ซึ่งเราสามารถสงัเกต
คณุลกัษณะของเดก็ปฐมวยัท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหารดี และเด็กปฐมวยัท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหาร
บกพร่องได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 3 คณุลกัษณะของเด็กปฐมวยัท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหารดี และบกพร่อง 

องค์ประกอบ ทักษะการคดิเชงิบริหารที่ดี ทักษะการคดิเชงิบริหารที่บกพร่อง 
ความจ าขณะท างาน 
(Working Memory) 

มีความจ าดี  สมาธิดี  สามารถ
จดจ าค าสัง่ ท างาน และติดตามงานได้
มากกว่ า 1 อย่ างใน เวลาเดี ยวกัน 
สามารถน าสิ่งท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนมา
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้จดจ า
สิ่งท่ีเคยท าผิดพลาดและน ามาปรับปรุง
ข้อบกพร่องเพ่ือจะได้ไมท่ าผิดซ า้อีก 

สมาธิสัน้ วอกแวกง่าย ความจ าไม่
ค่อยดี มักลืมว่าก าลังท าอะไรขณะท่ีท า
กิจกรรมนัน้ๆ อยู่ เม่ือสัง่ให้ท างานมากกว่า 
1 อย่างเด็กจะจ าได้เพียงค าสั่งแรกหรือ
ค าสั่งสุดท้ายเท่านัน้ ไม่รู้จักปรับปรุงการ
ท างาน มกัท าผิดเร่ืองเดิมๆ แม้เคยได้รับการ
สอนหรือความช่วยเหลือไปแล้วก็ตาม 

การยบัยัง้ 
(Inhibitory Control) 
 

เด็กสามารถควบคุมความคิด 
อารมณ์ พฤติกรรมของตนให้มีความ
อดทน ไม่วอกแวกต่อสิ่งเร้าต่างๆ เพ่ือ
จดจ่อกับงานได้จนส าเร็จ รู้จักคิดก่อน
ลงมือท า อดทนรอคอยและเลือกท่ีจะ
พูดหรือท าในสิ่ งท่ี เหมาะสม ยับยั ง้
ตนเองไม่ให้ท าสิ่งท่ีไม่เหมาะสมหรือ
รบกวนผู้ อ่ืน  

ขาดความยับยั ง้ทางอารมณ์ และ
พฤติกรรม อยู่ไม่น่ิง วอกแวกง่ายขณะท า
กิจกรรม หุนหันพลนัแล่น ขาดความยับยัง้
ชั่งใจ อดทนรอคอยไม่ค่อยได้ มักท าสิ่ง
ต่างๆ โดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน และ
มกัไม่รู้ตวัว่าพฤติกรรมของตนส่งผลกระทบ
หรือรบกวนผู้ อ่ืน 

ความยืดหยุน่ทางการคิด 
(Cognitive Flexibility/ Shift) 

เด็ ก มี ความคิ ด ยื ดหยุ่ น  คิ ด
ส ร้ า งส รร ค์  รู้ จั ก คิ ด น อ ก ก รอ บ 
ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ไม่ยึดติด
กับความคิดหรือกิจกรรมแบบเดิมๆ 
สามารถเปลี่ยนความสนใจจากกิจกรรม
หนึ่งไปยงัอีกกิจกรรมหนึ่งได้คลอ่งแคลว่ 
ท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกนัได้ มี
ความคิดท่ีหลากหลายในการแก้ไข
เอาชนะปัญหาต่างๆ ได้และสามารถ
ปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนใหม่ๆ สถานท่ีใหม่ๆ 
ได้เป็นอยา่งดี 

ไมค่อ่ยมีความคิดยืดหยุน่ มกัหมกมุ่น
ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ความคิดเดิมๆ กิจวัตร
ประจ าวันเดิมๆ ไม่ค่อยมีความคิดพลิก
แพลง มองไม่เห็นทางออกใหม่ๆ จึงท าให้
เด็กคิดแก้ปัญหาไม่ค่อยได้และปรับตวัเข้า
กบัสิ่งใหม่ๆ ท่ีไม่คุ้นเคยได้ยาก มักอารมณ์
เสียเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง และต้องใช้
เวลานานในการปรับตัวเข้ากับคน สถานท่ี 
หรือกิจกรรมใหม่ๆ   
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ตาราง 3 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ทักษะการคดิเชงิบริหารที่ดี ทักษะการคดิเชงิบริหารที่บกพร่อง 
การควบคมุอารมณ์ 
(Emotional Control) 

ควบคุมอารมณ์ของตนได้ดี บอก
ได้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรและควรจัดการ
กับความรู้สึกอย่างไร มีการแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม เม่ือโกรธผิดหวงั
เสียใจก็ใช้เวลาไม่นานในการกลบัคืนสู่
สภาวะอารมณ์ปกติ มีความเข้าใจ เห็น
ใจผู้ อ่ืน มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนรอบข้าง 
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ื นได้อย่ างมี
ความสขุ 

ไม่สามารถจดัการควบคมุอารมณ์ของ
ตนเองได้ มักระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรง 
โกรธฉุนเฉียวกับเร่ืองเล็กน้อย ขี ก้ังวล 
หงุดหงิดร าคาญ โมโหง่าย ซึมเศร้า ไม่ค่อย
มีความสขุ มีอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลง
ได้ง่าย หลังจากเกิดปัญหาก็จะผิดหวัง
เสียใจอยู่เป็นเวลานานกว่าเด็กคนอ่ืน ไม่
คอ่ยเข้าใจหรือเห็นใจผู้ อ่ืน ท าให้มีปัญหาใน
การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

การวางแผนจดัการอย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ  ( Plan & 
Organize) 

มีทกัษะในการวางแผนจดัการท่ีดี 
มีเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน 
ก าหนดการท างานได้เป็นขัน้เป็นตอน 
เร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตนเอง รู้จกัการ
จัดล าดับความส าคัญของงานและ
คาดการณ์ผลท่ีจะตามมาได้ มีระเบียบ
วินัย สามารถมองภาพรวมของงานโดย
ไม่ติดอยู่กบัรายละเอียดปลีกย่อย ท าให้
ท างานได้ส าเร็จทันตามก าหนดและ
ได้ผลส าเร็จท่ีดี รู้จกัติดตามประเมินผล
และปรับปรุงการท างานของตนให้ดีขึน้ 
รวมทัง้รู้จักขอความช่วยเหลือหรือขอ
ข้อมลูเพิ่มเติมได้ถ้าจ าเป็น 

ขาดทักษะในการวางแผนจัดการท่ีดี 
ไม่มีเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน ต้องมี
คนบอกให้ เร่ิมลงมือท างาน มักไม่ค่อย
จัดล าดับความส าคัญของการท างานหรือ
คาดการณ์ผลของการกระท าท่ีจะตามมา 
ขาดระเบียบวินัย มักทิง้ของเกลื่อนกลาด
ต้องให้ผู้ อ่ืนมาตามเก็บให้ หาของไม่ค่อย
เจอแม้จะได้รับการสอนหรือชีแ้นะอย่าง
เฉพาะเจาะจงแล้วก็ตาม มักติดอยู่ ใน
รายละเอี ยดปลี กย่ อยของงานห รือ
สถานการณ์จนลืมเร่ืองหลกัท่ีส าคัญไปท า
ให้ไมส่ามารถท างานได้ส าเร็จทนัเวลาตามท่ี
ก าหนด 

 
จากตารางท่ี 3 คุณลกัษณะของเด็กปฐมวยัท่ีมีทักษะการคิดเชิงบริหารดี และเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีปัญหาทักษะการคิดเชิงบริหารแสดงให้เห็นว่าเด็กท่ีมีทักษะการคิดเชิงบริหารดีจะมี
ความสามารถในการใช้ความจ าขณะท างาน การยับยัง้ ความยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุม
อารมณ์ และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี ตรงกนัข้ามกับเด็กท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ซึง่มีปัญหาทกัษะการคิดเชิงบริหารบกพร่อง การมีภาวะบกพร่องทางการคิดเชิงบริหารนีส้ง่ผล
เสียต่อเด็กเป็นอย่างมาก การเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีสมาธิสัน้จึง
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เป็นสิง่ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นเป็นอย่างมาก เพราะการท่ีเด็กจะมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีได้
นัน้ต้องได้รับการฝึกฝนและส่งเสริมท่ีเพียงพอ (Zelazo, 2015) อีกทัง้ปัญหาของทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กเล็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้จะไม่หายไปเอง แต่กลับจะมีความรุนแรงชัดเจนมากขึน้
เร่ือยๆ เม่ือเด็กเติบโตขึน้ การฝึกฝนสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารตัง้แตว่ยัเด็กเล็กจึงมีความส าคญั
ในการช่วยกระตุ้นกลไกการปรับตวัของสมองให้มีการปรับโครงสร้างได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้ช่วย
ลดปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมาในภายหลังได้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล , 2557ข) การ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัยิ่งซึง่ผู้วิจยัจะกล่าวถึงใน
หวัข้อถดัไป 

3.5 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัย 
ปัจจุบันการศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยใน

ประเทศไทยยงัมีอยู่น้อยมาก แต่มีการน าเสนอถึงหลักการทั่วไปในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารให้แก่เด็กปฐมวยัอยู่บ้าง เช่น นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล (2557ก) ได้น าเสนอหลกัการพัฒนา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัไว้ว่า บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัเด็ก เช่น ครูและผู้ปกครองควรหา
กิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างสมาธิ ความจ า ให้เด็กได้ฝึกทดลองท า และควรฝึกให้เด็กมีระเบียบวินยั
ในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป โดยสอนให้เด็กรู้จกัการอดทนรอคอย ควบคมุความต้องการ อารมณ์และ
พฤติกรรมของตนเอง พิจารณาว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท า ฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้ฝึกการเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึของตนเองและผู้ อ่ืน ซึง่ทกัษะ
เหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานส าคญัของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีเด็กควรจะมีและจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้อง
ได้รับการฝึกฝน นอกจากนี ้ผู้ดแูลเด็กควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ใหม่  ๆเช่น ไปสถานท่ีใหม่  ๆ
ท าความรู้จกัเพื่อนใหม่ ท าสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง เพื่อเด็กจะได้ฝึกการปรับความคิดและการปรับตวั
ให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปได้ดีขึน้ กระตุ้นการใช้สมองสว่นหน้าและทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ได้มากขึน้ สว่นในด้านการท างานให้เป็นผลส าเร็จนัน้ ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเด็กควรให้เด็กได้ฝึกท า
กิจกรรมท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอน เพื่อสอนให้เด็กรู้จกัการตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจนโดยเร่ิมจากเป้าหมายในระยะ
สัน้และไม่ยากจนเกินไป จากนัน้จึงฝึกการวางแผนและลงมือปฏิบตัิ ควรชมเชยให้ก าลงัใจเม่ือเด็ก
อดทนมุ่งมัน่ท างานอย่างต่อเน่ืองจนท างานได้ส าเร็จ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึน้ควรสอนให้เด็กรู้จกั
การคิดหาทางแก้ปัญหาท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น รวมทัง้สอนให้เด็กรู้จกัประเมินตนเองตามจริง
วา่ผลงานท่ีท าออกมาเป็นอยา่งไร หากมีข้อผิดพลาดจะน ามาปรับปรุงได้อยา่งไรเพ่ือให้ผลงานครัง้
ตอ่ไปดีขึน้ ซึง่กิจกรรมท่ีแนะน าให้เด็กได้ฝึกท าเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดี คือ กิจกรรม
การเล่นโดยผู้ ใหญ่ควรสนับสนุนให้เด็กได้มีการเล่นท่ีฝึกการใช้ความคิด ความจ า การวางแผน
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คาดการณ์ลว่งหน้า รวมทัง้ฝึกฝนการแก้ปัญหา และเสริมสร้างจินตนาการ ดงันัน้ กิจกรรมการเลน่
ของเด็กจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ของเลน่ส าเร็จรูป เพราะของเลน่ส าเร็จรูปไม่ช่วยให้เด็กได้ฝึกทกัษะ
การใช้ความคิดอยา่งเตม็ท่ี แตค่วรจดักิจกรรมการเลน่ท่ีเหมาะสมและมีความหลากหลาย (สภุาวดี 
หาญเมธี, 2559: ออนไลน์) นอกจากนี ้กิจกรรมการฝึกดนตรีและกีฬาก็นับเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กด้วยเช่นกนั เพราะเป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศยัสมาธิ การจดจ่อ 
การลงมือท าเป็นขัน้เป็นตอน การวางแผนวา่ต้องท าอะไรก่อนหลงั รวมทัง้ต้องมีระเบียบวินยัในการ
ฝึกซ้อมจงึจะท าได้ส าเร็จ 

ในปัจจบุนัในประเทศไทยยงัไมมี่การศกึษาวิจยัท่ีชดัเจนในเร่ืองรูปแบบหรือกิจกรรมท่ี
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีสมาธิสัน้ แต่มีผู้ น าเสนอแนวทางในการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีสมาธิสัน้อยู่บ้าง ดงัเช่น นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกุล 
(2557ข) ได้น าเสนอแนวทางการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
ดงันี ้

1) กระตุ้นสอนให้เด็กใช้ภาษาในการสื่อสารกับคนอ่ืน โดยใช้การสื่อสารพูดคุย
กับเด็กอย่างอบอุ่น เพื่อสร้างความไว้วางใจ และฝึกพัฒนาความจ าขณะท างานของเด็ก เพราะ
ภาษาเป็นพืน้ฐานส าคญัในการช่วยฝึกให้เด็กเกิดการจดจ า และเรียนรู้สิ่งอ่ืนๆ ท่ีมีความซบัซ้อนได้
ดียิ่งขึน้ 

2) ฝึกสอนให้เด็กรู้จกั เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน รวมทัง้ฝึกสอนให้เด็ก
รู้จักการก ากับควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองด้วย เพื่อเด็กจะได้มีการยับยัง้ การ
แสดงออกทางอารมณ์และพฤตกิรรมได้อยา่งเหมาะสมมากขึน้ 

นอกจากแนวทางดงักลา่วแล้ว อดุม เพชรสงัหาร (2559: ออนไลน์) ได้น าเสนอวา่ ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการดแูลเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ควรใช้กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายในการช่วยสง่เสริม
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กด้วย เช่น การเล่น การเล่านิทาน อ่านหนงัสือ การเล่นดนตรี เป็น
ต้น เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีสมาธิ ความจ าขณะท างาน และการยบัยัง้ตนเองท่ีดีขึน้ อนัจะน าไปสู่การ
ควบคมุความคดิ อารมณ์ และพฤตกิรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ตอ่ไป ซึง่วิธีตา่งๆ ที่ได้ผลดี
ในการช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปกตินัน้ ก็สามารถน ามาใช้ให้เกิดผลดีในเด็กท่ี
มีสภาวะสมาธิสัน้ได้ด้วยเช่นกนัหากผู้ ฝึกสอนเด็กมีทกัษะในการสื่อสารท าความเข้าใจกบัเด็กได้เป็น
อยา่งดี (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ข) 

ส าหรับการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยของ
ตา่งประเทศนัน้พบว่า มีการศกึษาในเร่ืองนีม้ากกว่าการศกึษาของประเทศไทย แต่การศกึษาวิจยัใน
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เร่ืองนีย้งัมีข้อจ ากดัตา่งๆ ท่ีต้องการการศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป ดงัเช่น การศกึษาของลลิลาร์ดและเอล
เซ่-เควสต์ (Lillard & Else-Quest, 2006: 1843-1894) พบว่าวิธีการสอนเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการ
สอนแบบมอนเตสซอร่ี (Montessori) มีผลตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั แต่
การศกึษาวิจยัในเร่ืองนีย้งัคงมีน้อยและยงัขาดการออกแบบรูปแบบโปรแกรมที่ชดัเจน (Diamond, 
2013) ในเวลาต่อมา ไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007: 1-24) ได้ออกแบบหลกัสตูรการ
สอน Tools of the Mind เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมการ
เล่นควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น การเล่นสมมติกบัเพื่อน การท ากิจกรรมกบัครู การฝึก
พูดกับตนเอง เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่าหลกัสูตร Tools of the Mind ช่วยพัฒนาให้เด็กมีการ
ควบคมุตนเองดีขึน้ ปัญหาพฤติกรรมลดลง มีผลการเรียนดีขึน้ แตมี่ข้อจ ากดัในเร่ืองการต้องใช้เวลา
ฝึกเป็นเวลานาน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีกเพื่อความชัดเจนท่ีมากยิ่งขึน้ (Serpell & 
Esposito, 2016) ส่วนเบิร์กแมน-นัทเล่ย์และคณะ (Bergman-Nutley et al., 2011: 591-601) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยการใช้โปรแกรมเกมส์
คอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมกับเด็กโต แต่ไม่
เหมาะในการน ามาใช้กบัเด็กปฐมวยั และยงัมีข้อจ ากดัในการพฒันาได้เพียงความจ าขณะท างาน
ของเด็กเท่านัน้ แตไ่ม่สามารถช่วยในการพฒันาการยบัยัง้การใช้เหตผุล และการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยัได้ นอกจากนี ้ยงัมีการศกึษาอ่ืนๆ ท่ีศกึษาถึงประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร เช่น การฝึกโยคะ (Manjunath & Telles, 2001: 351-354) ท่ีพบว่า
ช่วยฝึกพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กโต แตไ่ม่เหมาะกบัการพฒันาในเด็กเล็ก เช่นเดียวกบั
การศึกษาเร่ืองผลของการฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตวัเทควนัโดท่ีมีต่อทักษะการคิดเชิงบริหาร 
(Lakes & Hoyt, 2004: 283-302) ซึ่งพบว่ากิจกรรมเทควนัโดเหมาะกับการฝึกพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กโต แตไ่ม่เหมาะกบัเด็กปฐมวยั และเช่นเดียวกบัการออกก าลงักายด้วยการเต้น
แอโรบิค (Davis et al., 2011: 91-98) ท่ีแม้จะพบว่ามีประโยชน์ในการฝึกความจ าขณะท างาน 
เพราะต้องดึงเอาข้อมลูท่ีมีอยู่ในใจมาพลิกแพลงท่าเต้น ต้องใช้สมาธิจดจ่อกบัการเต้น การยบัยัง้
ตนเองไม่ให้วอกแวก และต้องฝึกออกก าลังอย่างสม ่าเสมอ แต่ก็มีความเหมาะสมต่อการ
พฒันาการคิดเชิงบริหารในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็ก เพราะการออกก าลงักายแต่เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถช่วยพฒันาทกัษะในด้านอารมณ์และสงัคมได้อย่างเพียงพอ และยงัไม่มีงานวิจยัรับรองท่ี
ชดัเจนถึงประสิทธิผลของการออกก าลังกายท่ีมีต่อการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
เล็ก (Diamond, 2012) นอกจากนี ้ยังมีผู้ ท าการศึกษาในเร่ืองโปรแกรมการฝึกความคิดและ
โปรแกรมการฝึกจิตใจเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร เช่น โปรแกรมฝึกการคิด Promoting 
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Alternative Thinking Strategy หรือ PATHS (Riggs et al., 2006: 91-102) และโปรแกรมการฝึก
จิตใจ  เช่น  Mindfulness Awareness Practices ห รือ  MAPS (Flook et al., 2010: 70-95) แต่
โปรแกรมเหล่านีก็้มีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กโตมากกว่าเด็ก
เลก็เช่นเดียวกนั 

จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า การศกึษาวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยของต่างประเทศนัน้ยังมีข้อจ ากัดของงานวิจัยอยู่มาก และยังมีข้อค าถามท่ีมีความ
คลมุเครือไม่ชดัเจน ยงัหาข้อสรุปไม่ได้ในหลายๆ ประเด็น เช่น วิธีท่ีดีท่ีสดุในการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัคืออะไร รูปแบบโปรแกรมหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กควรเป็น
อย่างไร ระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมควรมีความยาวนานเท่าไหร่ ความถ่ีในการท ากิจกรรม
ควรมีมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารจะมีความ
คงทนอยูไ่ด้ยาวนานเท่าไหร่ ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของใน
เด็กปฐมวยัได้อีกหรือไม่ ซึง่การศึกษาเพื่อหาค าตอบในเร่ืองนีย้งัต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
อีกมาก (Diamond, 2013)  

อย่างไรก็ตาม ไดมอนด์ (Diamond, 2012) ได้น าเสนอหลกัการท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัไว้ว่าควรเน้นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสงัคมควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะทางด้านร่างกายของ
เด็ก ซึ่งกิจกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กนัน้ควรเป็นกิจกรรมท่ีจูงใจเด็ก
และเปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยกิจกรรมท่ีท าต้องเป็น
กิจกรรมท่ีเด็กรัก ช่ืนชอบ รู้สึกสนุก มีความสุขท่ีได้ท า ขณะเดียวกันก็ควรเป็นกิจกรรมท่ีท้าทาย
ความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ โดยควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ ท่ี
หลากหลายเพื่อเด็กจะได้ออกจากขีดความสามารถเดิม (Comfort Zone/ Zone of Proximal 
Development) ไปสูขี่ดความสามารถใหมท่ี่เด็กสามารถท าได้เองโดยมีการช่วยเหลือเพียงเลก็น้อย 
และควรเน้นให้เด็กได้ฝึกฝนท ากิจกรรมท่ีกระตุ้นท้าทายความสามารถอย่างต่อเน่ือง เพราะการ
ฝึกฝนท่ีท้าทายความสามารถของเด็กอย่างต่อเน่ืองคือกญุแจส าคญัของการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กเล็กให้ประสบความส าเร็จ และช่วยให้ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยู่ได้
ยาวนานมากขึน้ซึง่อาจจะคงทนอยู่ได้นานหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีหลงัจากได้รับการฝึกฝน 
แตห่ากขาดการฝึกฝนอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กจะเติบโตได้น้อยลง 
และความคงทนจากการฝึกฝนจะค่อยๆ ลดลงไปในท่ีสุด (Willis et al., 2006) นอกจากนี ้การ
ฝึกฝนให้เด็กมุ่งมัน่ท ากิจกรรมจนส าเร็จและมีผลส าเร็จท่ีดีในเวลาท่ีเหมาะสมก็จะช่วยให้เด็กได้ฝึก
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การมีระเบียบวินยัและท าสิ่งต่างๆ ได้ดีขึน้ซึง่จะช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั
ได้เป็นอยา่งดี 

ปัจจยัทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารได้ดีทัง้ทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงคือเด็กจะได้ฝึกความจ าขณะท างาน การ
มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งท่ีท า ฝึกการมีระบียบวินัย ความยืดหยุ่นทางการคิด และปรับตวัได้อย่าง
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ส่วนประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับทางอ้อมคือ ได้พฒันาความ
แข็งแรงของร่างกาย ได้พฒันาอารมณ์เชิงบวก สนุก มีความสขุ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับ
การสนบัสนุนจากเพื่อน ได้เสริมสร้างความมัน่ใจและความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง ซึง่ประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารนีจ้ะช่วยสง่ผลให้เด็กมีประสทิธิภาพ
ทางการเรียนดีขึน้ รวมทัง้ช่วยลดปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมาได้ถ้าไม่ได้รับการฝึก เช่น 
การมีสมาธิสัน้ ปัญหาพฤตกิรรมผิดปกติ ปัญหาการติดสิง่เสพตดิ เป็นต้น (Diamond, 2012) 

กล่าวโดยสรุป สิ่งส าคญัในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยันัน้ต้องเป็นกิจกรรมท่ีเด็กรัก รู้สึกสนุกท่ีได้ท า เพื่อจูงใจให้เด็กทุ่มเทความสนใจและมี
ความพยายามท่ีจะฝึกท าแม้กิจกรรมนัน้จะมีความท้าทายก็ตาม โดยกิจกรรมจะต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะทัง้ 4 ด้านของเด็กคือ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และต้องเปิด
โอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมท่ีหลากหลายร่วมกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเพื่อให้เด็กได้รับการ
สนบัสนนุจากกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมท่ีท าจะต้องท้าทายความสามารถของเด็ก กระตุ้นให้เด็กได้
ทดลองท าสิ่งต่างๆ เพื่อพฒันาระดบัความสามารถของตนได้อย่างดีท่ีสดุ นอกจากนี ้ควรส่งเสริม
ให้เด็กท ากิจกรรมได้ส าเร็จลงด้วยดีในเวลาท่ีเหมาะสม และต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้มีความคงทนยาวนานมากยิ่งขึน้ ซึ่งในเวลาต่อมาไดมอนด์
และหลิง (Diamond & Ling, 2016) ได้น าเสนอว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกทักษะการคิด
เชิงบริหารนัน้ควรใช้เวลาประมาณ 2-14 สปัดาห์ สว่นการออกแบบกิจกรรมนัน้ควรมีการออกแบบ
ให้มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม รวมทัง้ควรมีการวัดผลก่อนและหลังการท ากิจกรรมเพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้วย 

การพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารในเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวยันัน้มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาเด็กเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เพราะทักษะการคิดเชิงบริหารมีผลต่อ
ความส าเร็จในทกุด้านตลอดชีวิตของเด็ก การเปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบตัิและฝึกฝนกิจกรรมท่ีช่วย
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารจงึมีความส าคญัมาก และจะช่วยในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กได้เป็นอย่างดี การเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัจึงเป็นเร่ืองท่ี
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เราต้องให้ความส าคญัและลงมือพฒันาอย่างจริงจงั อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยัในเร่ืองนีย้งัคง
ขาดแคลนและต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีกมาก ผู้ วิจยัจึงมีความมุ่งหมายในการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัของไทย และได้ศกึษารวบรวมงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการพฒันาการทกัษะคดิเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเดก็ปฐมวยัท่ีมีสมาธิสัน้ 
ซึง่จะขอกลา่วถึงในหวัข้อตอ่ไป 

3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัย 
จากการศึกษาทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพัฒนาทกัษะการคิดเชิงบริหารใน

เด็กปฐมวยัของประเทศไทยนัน้พบว่า มีการศึกษาวิจัยในเร่ืองนีน้้อยมากและยงัไม่พบงานวิจัย
เก่ียวกับการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีรูปแบบชดัเจน แต่พบงานวิจยัของ
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัอยู่บ้าง ซึ่งผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษารวบรวมงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและน าเสนอโดยเรียงตามล าดบัเวลาของการวิจยั
ดงัตอ่ไปนี ้

ไดมอนด์และคณะ (Dimond et al., 2007: 1-24) ได้ท าการศึกษาเร่ืองโปรแกรมท่ี
ช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัโดยใช้ Tools of the Mind ซึง่มีกิจกรรมตา่งๆ ใน
การพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารไว้มากมาย เช่น การเลน่สมมติเพื่อช่วยพฒันาความจ า เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมทกัษะการยบัยัง้ตนเอง ความจ าขณะท างาน และความยืดหยุ่นทางความคิดกบัเด็ก
อนุบาลจ านวน 147 คน อายุเฉลี่ย 5.1 ปี และวัดทักษะการคิดเชิงบริหารด้วย Dots task & 
Flanker task ผลท่ีได้จากการศึกษานีพ้บว่า Tools of the Mind สามารถพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัได้เป็นอย่างดี และพบว่าการเลน่มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งมากตอ่การ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัในด้านตา่งๆ โดยควรปรับกิจกรรมให้มีความท้าทาย
และเหมาะสมกับเด็ก ซึ่งการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารนีค้วรท าตัง้แต่ในวยัเด็กปฐมวยัเพื่อ
ช่วยลดปัญหาตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้ยงัช่วยลดการสิน้เปลืองคา่ใช้จ่าย และลดความ
เสี่ยงอื่นๆ ท่ีจะตามมาจากภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย 

โมเรโน่และคณะ (Moreno et al., 2011: 1425-1433) ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัด้วยกิจกรรมดนตรี กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัย
จ านวน 64 คน ท่ีมีอายุระหว่าง 4-6 ปี โดยใช้เวลาในการท ากิจกรรมทุกวนั วนัละ 1 ชั่วโมง เป็น
เวลา 5 วนัต่อสปัดาห์ รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 1 เดือน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมดนตรีช่วยฝึก
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีและช่วยให้การท างานของสมองมีความ
ยืดหยุน่มากยิ่งขึน้ 
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ฮัลเพอรินและคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร ความสนใจ 
ความสามารถทางมิติสมัพันธ์ การวางแผน และทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้อย่างรุนแรง กลุ่มตวัอย่างคือ เด็กปฐมวยัอาย ุ4-5 ปี จ านวน 29 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ 
กลุม่ละ 3-5 คน กิจกรรมท่ีใช้คือ กิจกรรมการเลน่ท่ีออกแบบมาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
และทักษะต่างๆ ดังกล่าว ตัวอย่างกิจกรรมผ่านการเล่นท่ีใช้ เช่น การเต้น การเคลื่อนไหว การ
กระโดด เกมหาของ รวมทัง้การสอนให้เด็กรู้จกัวางแผนแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นด้วย โดยใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมการเล่นสปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชัว่โมง เป็นระยะเวลาทัง้หมด 5 
สปัดาห์ แบบวดัท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบวดัภาวะสมาธิสัน้ ADHD Rating Scale และแบบวดั
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั โดยมีการวดัก่อนและหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นท่ีน่าพึงพอใจ และช่วยพฒันาเด็กท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และมีความคงทนของประสิทธิผลในอีก 3 
เดือนตอ่มาด้วย 

โอนีลและคณะ (O’ Neill et al., 2012: 1165-1167) ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง 
ประสิทธิผลของการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่การพฒันาความคดิ อารมณ์และสงัคมในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ โดยท าการเล่นบ าบัดกับเด็กๆ สปัดาห์ละครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นจ านวน
ทัง้หมด 16 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่าการเล่นบ าบดัสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ช่วยลดระดบัความรุนแรงของภาวะสมาธิสัน้ใน
ด้านการอยู่ไม่นิ่ง และการหุนหันพลันแล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังพบว่าการเล่น
บ าบดัท่ีมีบรรยากาศการเลน่ท่ีอบอุน่ ปลอดภยั สนกุสนาน จะช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกสื่อสาร
ได้ดีขึน้ ปรับความคิดให้มีความยืดหยุ่นได้มากขึน้ รวมทัง้สามารถเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัและแก้ไข
ปัญหาตา่งๆ ของตนได้ดีขึน้ผา่นการเลน่อีกด้วย การเลน่บ าบดัจึงเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพสงูมากวิธี
หนึง่ในการช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

รอทลิสเบเจอร์และคณะ (Rothlisberger et al., 2012: 411-429) ท าการวิจัยเชิง
ทดลองเร่ืองการส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัด้วยกิจกรรมการเลน่ต่างๆ เช่น การ
เต้น การเคลื่อนไหว เกมหาภาพท่ีหายไป เกมหาของ เป็นต้น กลุ่มตวัอย่างคือเด็กปฐมวยัท่ีมีอายุ
ระหว่าง 5-6 ปี จ านวน 135 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 72 คน กลุ่มทดลองจ านวน 63 คน 
และมีการทดสอบก่อนและทดสอบหลงั ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง คือ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 
30 นาที รวมทัง้สิน้ 6 สปัดาห์ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเล่นดงักล่าวช่วยพฒันาทกัษะการ
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คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยในด้านการยับยัง้ ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความคิดยืดหยุ่น 
รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างทกัษะสงัคมของเด็กได้เป็นอยา่งดี 

แทมม์และคณะ (Tamm et al., 2014: 551-559) ท าการศึกษาเร่ือง กิจกรรมการฝึก
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้กบักลุม่ตวัอย่างเด็กท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้จ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุม่ย่อยๆ ละ 4-6 คน โดยใช้เวลาในการท ากิจกรรมการเล่นประมาณ 
60 นาทีต่อครัง้ และใช้กิจกรรมการเล่นใหม่ๆ ทุกสปัดาห์ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 8 สปัดาห์ ผล
การศึกษาพบว่า กิจกรรมการเล่นสามารถช่วยพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ได้ผลเป็นอยา่งดี 

โมริกุชิและคณะ (Moriguchi et al., 2015: 1-9) ท าการศึกษาเชิงทดลองเร่ือง
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่นในบรรยากาศท่ี
อบอุ่นเป็นมิตร รวมทัง้ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นกบัตุ๊กตาและหุ่นมือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
คือ เด็กปฐมวยัชาวญ่ีปุ่ นจ านวน 32 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุม่ละ 3-5 คน มีกลุ่มควบคมุและ
มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ผลการศกึษาเชิงทดลองพบว่าบรรยากาศการเล่นท่ีอบอุ่น
เป็นมิตร รวมทัง้กิจกรรมการเล่นกบัตุ๊กตาและหุ่นมือนัน้ช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เรและคณะ (Re et al., 2015: 1-9) ได้ท าการศกึษาประสทิธิผลของการฝึกทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วยการใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ กับกลุ่มตวัอย่าง
เด็กปฐมวยัจ านวน 52 คน รูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการฝึกได้แก่ กิจกรรมเกมต่างๆ การเคลื่อนไหว การ
ร้องเพลง เป็นต้น โดยฝึกสปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 17 ครัง้ ผลการศกึษาพบว่า 
กิจกรรมการเล่นสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเดก็ท่ีได้รับการเลน่มีการยบัยัง้ตนเองดีขึน้ ความจ าขณะท างานดีขึน้ และ
มีความคิดยืดหยุ่นมากขึน้ และการศึกษานีไ้ด้ข้อสรุปเพิ่มเติมอีกว่า การพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารควรพฒันาตัง้แต่เด็กยงัอยู่ในขัน้ปฐมวยัเป็นส าคญั เพราะจะช่วยปอ้งกนัปัญหารุนแรงท่ีจะ
เกิดตามมาในภายหลงัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

โรดิ เก ซ  แล ะคณ ะ  (Rodriguez et al., 2015: 150-163) ท าก า รศึ ก ษ า เ ร่ือ ง
กระบวนการคิดขัน้สงูหรือทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กอนบุาล โดยใช้กิจกรรมการเลน่ตา่งๆ เช่น 
การเลน่เกม การเลน่ลกูบอล การเลน่ตามกฎกติกาตา่ง ๆ เป็นต้น กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั
คือ เด็กอนุบาลหรือเด็กปฐมวยัจ านวน 97 คน ท่ีมีอายรุะหว่าง 4-5 ปี โดยเด็กจะได้รับกิจกรรมการ
เล่นดังกล่าวสัปดาห์ละครัง้ ครัง้ละ 45 นาที รวมทัง้หมด 24 ครัง้ ผลการศึกษาท่ีได้รับพบว่า 
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กิจกรรมการเลน่ดงักลา่วช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัได้อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

โวลเคร์ิท และโนเอล (Volckaert & Noel, 2015: 34-47) ท าการศกึษาวิจยัเชิงทดลอง
เร่ืองการฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อพฒันาพฤติกรรมและทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กเล็ก กลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กปฐมวยัอายุ 5 ปี จ านวน 47 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคมุจ านวน 23 คน และกลุ่มทดลองจ านวน 24 คน เด็กกลุ่มทดลองจะได้รับการฝึกกิจกรรม
ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้วยการเล่นตา่ง ๆ เช่น เกมหาสี เกมการเคลื่อนไหว เป็นต้น สว่นเด็กกลุ่ม
ควบคมุจะได้รับการฝึกกิจกรรมงานฝีมือ ระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม คือ ครัง้ละ 45 นาทีทุก
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สปัดาห์ มีการทดสอบก่อนและทดสอบหลงัด้วย
แบบวดัพฤติกรรมและทกัษะการคิดบริหารในเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบว่า เด็กท่ีได้รับกิจกรรม
การเลน่มีทกัษะการคิดเชิงบริหารดีขึน้กว่ากลุม่ควบคุมอย่างเห็นได้ชดัในด้านการยบัยัง้ตนเอง ความจ า
ขณะท างาน รวมทัง้มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึน้ด้วย สรุปผลการวิจัยได้ว่า 
กิจกรรมการเลน่สามารถพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธีโบดิวและคณะ (Thibodeau et al., 2016: 120-128) ท าการศกึษาเร่ืองผลของการ
เล่นสมมติท่ีมีต่อทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างคือ เด็กปฐมวยัจ านวน 110 
คน ท่ีมีอายุ 3-5 ปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ีได้รับการเล่นสมมติ 2) กลุ่มท่ีไม่ได้รับการ
เล่นสมมติ 3) กลุ่มท่ีท ากิจกรรมตามปกติ ระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมคือ 5 สปัดาห์ มีการ
ทดสอบก่อนและทดสอบหลงัโดยครูเป็นผู้ประเมินเด็กด้วยแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหาร ผล
การศกึษาพบว่า เด็กท่ีได้รับการเล่นสมมติมีการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้มาก รวมทัง้
เด็กยงัสามารถให้ความร่วมมือและมีสว่นร่วมในการเลน่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สว่นกลุม่ตวัอยา่งอีก
สองกลุม่นัน้ ไมพ่บวา่มีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีเพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด สรุปผลได้วา่ การเลน่สมมตมีิผล
ตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัได้โดยตรงอย่างมีประสทิธิภาพ 

ทราเวอโซและคณะ (Traverso et al., 2015: 1-14) ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัด้วยกิจกรรมการเลน่ตา่งๆ เช่น การวาดรูป รวมทัง้ฝึกชะลอ
ความพงึพอใจโดยเน้นกิจกรรมการเลน่เป็นหลกัท่ีโรงเรียนอนบุาลของเด็ก และใช้วสัดอุปุกรณ์การเลน่
ท่ีหาได้ง่ายในราคาประหยัด กลุ่มตัวอย่างคือเด็กปฐมวัยจ านวน 75 คน ท่ีมีอายุระหว่าง 3-5 ปี 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม คือ 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ จ านวนทัง้สิน้ 12 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที รวม
ระยะเวลาทัง้หมด 1 เดือน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ รวมทัง้มีการทดสอบก่อนและ
ทดสอบหลังด้วยแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเล็ก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีได้รับ
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กิจกรรมการเล่นมีทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านการยบัยัง้ การชะลอความพึงพอใจ การควบคมุ
ตนเอง และการจัดการกับปัญหาได้ดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการเล่น สรุปได้ว่ากิจกรรมการเล่นมี
ความส าคญัต่อเด็กปฐมวยัเป็นอย่างมากและสามารถพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้
เป็นอยา่งดี 

ผู้ วิจัยรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัดงักลา่วข้างต้นมาสงัเคราะห์เป็นตารางงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัดงันี ้
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จากตารางท่ี 4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัดงักลา่วข้างต้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมท่ีสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีพฒันาการปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โปรแกรม Tools of the Mind กิจกรรม
ดนตรี กิจกรรมการเลน่กบัตุ๊กตาและหุ่นมือ การเลน่สมมติ และกิจกรรมการเลน่อ่ืนๆ เช่น การเต้น 
การเคลื่อนไหว เกมหาของ เกมหาสี การวาดรูป เป็นต้น 

ส่วนกิจกรรมท่ีสามารถช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ได้แก่ การเล่นบ าบดั และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย เช่น เกมหาของ 
การร้องเพลง การเคลื่อนไหว การเต้น การกระโดด เป็นต้น ซึง่ผู้วิจยัได้น าความรู้ดงักล่าวมาใช้ใน
การสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดัท่ีมีกิจกรรมการเล่นต่างๆ ท่ีหลากหลายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พฒันาโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
สมาธิสัน้ของไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่ผู้วิจยัจะกลา่วถึงเร่ืองนีใ้นหวัข้อถดัไป 

4. การเล่นบ าบัด 
4.1 ความหมายของการเล่นบ าบัด 

จากการศกึษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า มีผู้ ให้ความหมายของ
ค าว่าการเล่นบ าบดั (Play Therapy) ไว้มากมายหลายท่านซึ่งค่อนข้างมีความสอดคล้องกันดงันี ้
เช่น แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) กล่าวถึงการเล่นบ าบัดว่าเป็นสื่อกลางท่ีช่วยให้เด็กแสดงตัวตน
ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยการเล่นบ าบดัเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเพื่อแสดงถึงความรู้สกึและ
ปัญหาตา่งๆ ออกมา เช่นเดียวกบัท่ีผู้ใหญ่ใช้การพดูคยุเพื่อระบายปัญหาของตนเองออกมานัน่เอง ซึง่
สอดคล้องกบัท่ีแลนเดร็ท (Landreth, 2002) กลา่วถึงการเล่นบ าบดัว่าเป็นกระบวนการสมัพนัธภาพ
ระหว่างเด็กกับนักบ าบัดท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านการเล่นบ าบัด โดยนักบ าบัดเป็นผู้ จัดเตรียม
อปุกรณ์การเล่นและเอือ้อ านวยสมัพันธภาพท่ีอบอุ่นปลอดภยัเพื่อให้เด็กส ารวจและแสดงออกถึง
ตวัตนของตนเองทัง้ในด้านความคิด ความรู้สกึประสบการณ์ และพฤติกรรมตา่งๆ ออกมาได้อย่าง
เต็มท่ีโดยผ่านการเล่นท่ีเป็นสื่อกลางธรรมชาติในการช่วยส่งเสริมการสื่อสาร การเติบโต และการ
พฒันาได้อยา่งเหมาะสมกบัเด็กมากท่ีสดุ 

ในเวลาตอ่มา แลนเดร็ทและคณะ (Landreth et al., 2009) ได้กลา่วถึงการเลน่บ าบดั
ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักบ าบดัได้ก้าวเข้าสู่โลกของเด็ก เพราะในการเล่นบ าบดันัน้ ของเล่นก็
เปรียบเสมือนโลกของเด็ก และการเล่นก็เปรียบเสมือนภาษาของเด็กท่ีใช้แสดงออกมา การเล่น
บ าบัดจึงช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงปัญหา ประสบการณ์ ความกังวล และความรู้สึกต่างๆ ซึ่ง
คล้ายคลึงกับกระบวนการบ าบดัผู้ ใหญ่โดยใช้การพูดคยุให้ค าปรึกษา แต่การบ าบดัเด็กใช้การเล่น
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นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแบรทตันและคณะ (Bratton et al., 2005) ท่ีให้ความหมายของการเล่น
บ าบดัไว้ว่าเป็นความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่นปลอดภยัระหว่างเด็กกบันกับ าบดั โดยผ่านการเล่นบ าบดันี ้
เด็กจะได้แสดงความรู้สึกต่างๆ ออกมาและได้เรียนรู้ท่ีการปรับตวัจัดการกับปัญหาและพัฒนา
ระดบัความสามารถของตนเอง คล้ายคลงึกบัคลาร์ก (Clark, 2013) ท่ีได้ให้ค าจ ากดัความของการ
เล่นบ าบดัไว้ว่า เป็นการบ าบดัด้วยกิจกรรมการเล่นโดยนกับ าบดัท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมด้านการ
เล่นบ าบัด ซึ่งการเล่นบ าบัดนีช้่วยให้เด็กแสดงถึงปัญหาออกมาผ่านการเล่นได้ และสามารถ
ช่วยเหลือปัญหาตา่งๆ ของเด็กผ่านทางกิจกรรมการเลน่ได้ดี จงึได้รับการยอมรับวา่เป็นการเลน่ท่ีมี
พลงัในการบ าบดัและมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาต่างๆ ของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกบั 
โฮเมเยอร์และมอร์ริสัน  (Homeyer & Morrison, 2008) ท่ี ได้กล่าวไว้ว่า การเล่นบ าบัด คือ 
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเด็กได้อย่างแพร่หลาย 
รวมทัง้ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยกระตุ้นสง่เสริมพฒันาการของเด็กได้อย่างเหมาะสมและมี
คุณประโยชน์ด้วย คล้ายคลึงกันกับท่ีสมาคมการเล่นและการท าจิตบ าบัดเด็ก (Academy of Play 
and Child Psychotherapy, 2006) ได้ให้ค าจ ากดัความของการเล่นบ าบดัไว้ว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษ
ระหว่างนกัเล่นบ าบดักบัเด็ก โดยนกัเล่นบ าบดัใช้การเล่นเพื่อส่งเสริมพฒันาการและทกัษะต่างๆ 
ของเด็กทัง้ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม รวมถึงการพัฒนาจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ ความมัน่ใจ และสมาธิของเด็กด้วย การเล่นบ าบดัจึงช่วยให้เด็กสามารถเข้ากบัเพื่อน 
เรียนรู้จากความผิดพลาดได้อยา่งปลอดภยั ช่วยให้เด็กรู้จกัคิดพิจารณา สามารถยอมรับความรู้สกึ
ตา่งๆ ของตนเอง และมีทกัษะในการรับมือกบัปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งสร้างสรรค์  

จากการให้ความหมายดงักลา่ว สามารถสรุปได้วา่ การเลน่บ าบดัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สกึ ปัญหาต่างๆ และตัวตนของตนเองออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ผ่านทางกิจกรรมการเลน่ เช่นเดียวกบัท่ีผู้ ใหญ่ใช้การพดูคยุเพื่อระบายปัญหาออกมา โดยการเล่น
บ าบัดนีน้ักเล่นบ าบัดท่ีได้รับการอบรมด้านการเล่นบ าบัดเป็นผู้ เอือ้อ านวยการเล่นและสร้าง
สมัพันธภาพท่ีอบอุ่นปลอดภัยให้แก่เด็กท่ีมารับการบ าบดัเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก 
เรียนรู้ ยอมรับ จัดการแก้ไขปัญหาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองได้อยา่งเหมาะสมมากท่ีสดุ 

4.2 แนวคดิทฤษฎีของการเล่นบ าบัด 
การเลน่บ าบดัเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีใช้ในการช่วยเหลือพฒันาเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ (O’ Neill et al., 2012) โดยจดุเร่ิมต้นของการเลน่บ าบดัเร่ิมมาจากการน าการ
เล่นมาใช้ในการพฒันาเด็กด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งมีนกัจิตวิทยาเด็กหลายท่านท่ีสนใจ
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น าการเล่นมาใช้ในการเสริมสร้างพฒันาความคิดของเด็ก เช่น พีอาเจต์ (Piaget, 1962) น าเสนอ
ว่า เด็กท่ีอยู่ในวัย 2-7 ปี มีพัฒนาการทางความคิดเป็นแบบรวบยอด (Conceptual Thought 
Phase) ท าให้กระบวนการทางความคิดยังไม่ค่อยยืดหยุ่นมากนัก การเล่นจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อ
ทกัษะทางการคิดของเด็ก และช่วยพฒันาความจ า การใช้เหตผุล จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
ความเข้าใจผู้ อ่ืน การควบคมุตนเอง และทกัษะทางภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะขณะท่ีเด็ก
ได้เล่น เด็กต้องใช้ภาษา สัญลักษณ์ รวมทัง้ภาพในใจในการสื่อสารออกมาผ่านการเล่นอย่าง
สนุกสนานและเป็นธรรมชาติ ซึ่งเด็กจะซึมซับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเล่นนีไ้ปใช้ ในการ
พฒันาตนเองได้ตอ่ไป 

ทฤษฎีการเล่นบ าบดัท่ีผู้วิจยัเลือกน ามาใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ ทฤษฎีการเล่น
บ าบดัตามกรอบแนวคิดของการเล่นบ าบดันานาชาติ (Play Therapy International: PTI) ท่ีผู้วิจยั
ได้รับการฝึกอบรมจนได้รับประกาศนียบตัรรับรองเป็นนักเล่นบ าบดั (Certified Play Therapist) 
ซึ่งทฤษฎีการเล่นบ าบัดตามกรอบแนวคิดของการเล่นบ าบดันานาชาตินีพ้ัฒนามาจากแนวคิด
ทฤษฎีของการเล่นบ าบัดแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) 
ตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็นหลกั ซึ่งนกัเล่น
บ าบดัสามารถเลือกใช้กิจกรรมการเล่นและเทคนิคต่างๆ ของการเล่นบ าบดั (The Play Therapy 
Toolkit) ได้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความชอบ ความสนใจ ความต้องการของเด็ก
และประโยชน์สงูสดุท่ีเด็กพึงจะได้รับเป็นส าคญั (Academy of Play and Child Psychotherapy, 
2006)  

ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy) มี
ความสอดคล้องและมีพืน้ฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเด็กเป็นศนูย์กลางของคาร์ล 
โรเจอร์ส (Rogers, 1951) ผู้ คิดค้นการบ าบัดแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered 
Therapy) โดยโรเจอร์สเช่ือว่าเด็กควรมีความสุขสนุกสนาน มีอิสระท่ีจะเลือกท าสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง และรับผิดชอบชีวิตของตนได้ รวมทัง้โรเจอร์สยงัเช่ือมัน่ในการพฒันาศกัยภาพของเด็กว่า เด็ก
ทกุคนมีความสามารถท่ีจะเจริญเติบโตงอกงาม และบรรลถุึงศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ีหาก
ได้รับโอกาสและสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวก โดยเด็กควรได้รับการ
สนบัสนนุจากคนท่ีเข้าใจ ยอมรับ และใสใ่จเขาอยา่งแท้จริง 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีแบบเด็กเป็นศูนย์กลางนีค้ือ เด็ก
สามารถเป็นตวัของตวัเอง กล้าท่ีจะเปิดเผยตนเอง เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีความยืดหยุ่นมาก
ขึน้ รู้จัก เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองได้สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถก ากับอารมณ์และ
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พฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึน้ รู้สึกมีก าลงัใจ สามารถ
พึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกท่ีจะตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถ
แก้ไขปัญหาของตนเองได้ มีการปรับตวัท่ีดีขึน้ เห็นคณุค่าในตนเอง มีสขุภาพจิตดี ด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสูงสุดเต็มศักยภาพของตน (Boyer, 2016) 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเด็กเป็นศนูย์กลางนีจ้ึงมีประโยชน์และเป็นท่ีนิยมมากในการน าไปให้
ค าปรึกษาแก่เดก็อยา่งแพร่หลาย 

แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเด็กเป็นศนูย์กลางของโรเจอร์ส (Rogers, 1951) 
มีพืน้ฐานแนวคิดท่ีพฒันามาจากทฤษฎีมนษุยนิยมของมาสโลว์ (Maslow, 1943) ท่ีเช่ือว่าเด็กทุก
คนควรมีอิสระและความสามารถท่ีจะเลือกท าสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง การเปิดโอกาสให้เด็กได้พฒันา
ศกัยภาพของตนเองจึงช่วยให้เด็กสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกได้ด้วยตนเองและพฒันาชีวิตของ
ตนให้ดีขึน้ได้ตอ่ไป โรเจอร์เห็นด้วยกบัแนวคิดนี ้จึงพฒันาแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเด็ก
เป็นศูนย์กลางขึน้ โดยให้ความส าคญักับสมัพันธภาพทางบวกโดยไม่มีการชีน้ าหรือตดัสินใดๆ 
เพราะโรเจอร์สเช่ือว่า เด็กทุกคนต้องการความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย รู้สึกได้รับการ
ยอมรับและเป็นท่ีต้องการ รวมทัง้ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี สมัพนัธภาพเชิงบวกจึง
เป็นกุญแจน าไปสู่การให้ค าปรึกษาท่ีประสบความส าเร็จ รวมทั ง้ช่วยให้ปัญหาทางความคิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเม่ือเด็กได้รับสมัพนัธภาพท่ีดี 
ก็จะช่วยให้เด็กเกิดความไว้วางใจ ความมัน่ใจในตนเองและผู้ ให้ค าปรึกษามากขึน้ รวมทัง้รู้สึกช่ืนชม
และยอมรับตนเองได้ มีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และเกิดการพฒันาตนเองได้ดีใน
ท่ีสดุ การให้ค าปรึกษาจงึมุง่เน้นสง่เสริมให้เด็กได้ค้นหา ส ารวจ เกิดการตระหนกัรู้เข้าใจตนเอง เกิด
การเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งโรเจอร์สได้สรุปแนวคิดท่ีส าคญั
ของทฤษฎีนีไ้ว้ดงันี ้(Rogers, 1951) 

1) เด็กทุกคนมีคณุค่าและความสามารถท่ีจะคิด ตดัสินใจ เลือกกระท าสิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง เด็กจึงควรมีอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกของตนเองโดยอยู่ในขอบเขตท่ี
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน อีกทัง้ควรได้รับการสนับสนุนให้พึ่งพาตนเอง และเป็นตวัของตวัเอง
ด้วย 

2) เด็กต้องการพัฒนาตนเอง ธรรมชาติของเด็กนัน้ปรารถนาท่ีจะเข้าใจตนเอง 
และต้องการพฒันาตนเองโดยไมต้่องมีใครมาควบคมุ ทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่เดก็ทกุคนสามารถเติบโตและ
พฒันาตนเองได้ดีถ้าได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม การให้ค าปรึกษาของทฤษฎีนีจ้ึงมุ่งเน้น
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การจดัสภาพแวดล้อมให้มีความอบอุ่นผ่อนคลาย เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตงอกงามและพฒันา
ตนเองได้อยา่งเต็มท่ี 

3) โดยธรรมชาติเด็กทุกคนเป็นคนดี แต่การท่ีเด็กกระท าสิ่งไม่ดีนัน้เกิดจาก
ความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จึงท าให้เด็กต้องใช้กลไก
ป้องกันตวัท่ีไม่เหมาะสม หากเด็กสามารถลดการใช้กลไกป้องกันตนเองลง และมองตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตรงกบัสภาพความเป็นจริงมากขึน้ เด็กก็จะสามารถพฒันาตนเองได้ดีขึน้ 

4) เด็กรับรู้ตนเองและสภาพแวดล้อมตามประสบการณ์ของตน การกระท าท่ีเด็ก
แสดงออกมาจึงสอดคล้องกับประสบการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตน ดงันัน้ เด็กท่ีอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม มีประสบการณ์ท่ีไม่เหมาะสม จึงท าให้เขาแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมด้วย แต่ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมของเด็กนัน้สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากเด็ก
ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เด็กก็จะมีการแสดงออกท่ี
เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

5) เด็กทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่ และการยอมรับจากผู้ อ่ืน ทฤษฏี
การให้ค าปรึกษานีจ้ึงมุ่งเน้นการให้การยอมรับเด็กอย่างไม่มีเง่ือนไข ซึ่งเป็นการยอมรับอย่าง
แท้จริงเพื่อให้เด็กรู้สกึอบอุน่ ได้รับการยอมรับ สง่ผลให้เด็กเกิดการเข้าใจและยอมรับตนเองได้ดีขึน้ 

สรุปได้วา่ แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง มีความ
เช่ือมัน่ในคณุค่าและศกัยภาพของเด็กอย่างแท้จริงว่าโดยพืน้ฐานนัน้เด็กทกุคนเป็นคนดี มีคณุค่า 
มีความต้องการท่ีจะพฒันาตนเอง และสามารถเติบโตพฒันาได้สูงสุดเต็มศกัยภาพของตนหาก
ได้รับโอกาสท่ีเอือ้อ านวยต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวกในบรรยากาศท่ีอบอุ่น เข้าใจ ยอมรับ เด็กก็
จะสามารถเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเองได้เป็นอยา่งดี 

ในเวลาต่อมา แอกซ์ไลน์ (Virginia Axline, 1993) ผู้ เป็นลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน
ของคาร์ล โรเจอร์ส ได้เป็นเป็นผู้บุกเบิกในการน าแนวคิดทฤษฎีของโรเจอร์สนีม้าพฒันาเป็นการ
เลน่บ าบดัส าหรับเด็กโดยยดึเด็กเป็นศนูย์กลาง การเลน่บ าบดันีเ้ปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้การเลน่เป็น
สื่อกลางในการสื่อสารและแสดงออกได้อย่างอิสระ เพื่อเด็กจะได้แสดงออกถึงความคิด ความรู้สกึ
และปัญหาต่างๆ ผ่านการเล่น เช่นเดียวกับการบ าบดัผู้ ใหญ่โดยการพูดคยุให้ค าปรึกษา แต่การ
เล่นกับเด็กมีประสิทธิภาพมากกว่าการพูดคยุกับเด็กเพียงอย่างเดียว เพราะการเล่นคือโลกและ
ภาษาของเด็ก การท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาใช้การเลน่บ าบดักบัเด็กจึงเป็นการก้าวสูโ่ลกของเด็กและภาษา
ของเด็กอย่างแท้จริง ช่วยท าให้ผู้บ าบดัเกิดความเข้าใจในตวัเด็กได้ดีมากยิ่งขึน้ การเลน่บ าบดันีจ้ึง
เป็นท่ีนิยมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการน ามาใช้เพื่อการส่งเสริมและพฒันาเด็กได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ (Landreth et al., 2009) ซึ่งการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางท่ีผู้ วิจัย
เลือกน ามาใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีทฤษฎีดงันี ้(Sweeney & Landreth, 2009) 

ทฤษฎีการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางให้ความส าคญักบัการสร้างสมัพนัธภาพ
กบัเด็ก และการค้นพบความสามารถของตนเองของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถเจริญเติบโต และเกิด
การพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ โดยโครงสร้างหลักของทฤษฎีนีมี้อยู่ 3 ประการ คือ ตัวเด็ก สนาม
ปรากฎการณ์ และตวัตน ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) ตัวเด็ก (Person) ตัวเด็กในท่ีนีห้มายรวมถึงทุกอย่างเก่ียวกับตัวเด็ก ทัง้
ความคดิ ความรู้สกึ พฤตกิรรม และความเป็นอยูท่างกายภาพ ซึง่ตวัเดก็นีเ้องจะอยูใ่นกระบวนการ
ของการพัฒนาอยู่เสมอ โดยมีพืน้ฐานแนวคิดท่ีส าคัญคือ เด็กทุกคนจะด ารงอยู่ในโลกท่ีก าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในโลกของเด็กนีม้าจากการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์ของเด็ก โดยมีเด็กเป็นศนูย์กลางนัน่เอง เม่ือเด็กมีปฏิสมัพนัธ์และมีการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี ้โลกแห่งประสบการณ์ของเด็กและตวัเด็กก็จะมีการจัดระบบระเบียบขึน้มาใหม่ 
ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในบางส่วนของตวัเด็ก ก็จะสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงในสว่น
ต่างๆ ของตวัเด็กเช่นกนั ด้วยเหตนีุ ้กระบวนการดงักล่าวจึงช่วยท าให้เด็กรู้จกัและเข้าใจตวัเองได้
มากขึน้ ช่วยท าให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาตนเองและเติบโตได้อยา่งสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
พึ่งพาตนเองได้ดีขึน้ มีวฒุิภาวะมากขึน้ ส่งเสริมตวัตนของเด็กในฐานะเป็นบคุคลคนหนึ่งได้อย่าง
สมบรูณ์ขึน้ โดยเด็กจะมีการตัง้เปา้หมายและแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตน
ด้วยประสบการณ์เฉพาะในแบบฉบับของตัวเอง กล่าวโดยสรุปก็คือ การเล่นบ าบัดจะช่วย
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของเด็ก โลกของเด็ก และตวัเด็กให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ สมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ ผา่นกระบวนการเลน่โดยเน้นเดก็เป็นศนูย์กลางนัน่เอง  

2) สนามปรากฎการณ์ (Phenomenal Field) โครงสร้างหลกัประการท่ี 2 คือ 
สนามประสบการณ์ ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเด็กได้ประสบมา ไม่ว่าจะเป็นในระดบัจิตส านึก 
หรือจิตใต้ส านึก ประสบการณ์ภายในตน หรือประสบการณ์ภายนอกตนก็ตาม ประสบการณ์ 
ทุกอย่างท่ีเด็กได้ประสบจึงเป็นมมุมองพืน้ฐานท่ีเด็กมีต่อชีวิตของตน สิ่งใดก็ตามท่ีเด็กได้รับมานัน้ 
คือ ความเป็นจริงส าหรับเด็ก ดงันัน้ การรับรู้ความเป็นจริงของเดก็ ตวัเด็ก และพฤตกิรรมของเดก็ท่ี
แสดงออกมาจึงเป็นเร่ืองท่ีนกับ าบดัหรือผู้ ให้ค าปรึกษาต้องท าความเข้าใจให้ถกูต้อง ซึง่แนวคิดท่ี
เป็นหวัใจส าคญัของการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางก็คือ พฤติกรรมของเด็กท่ีแสดงออกมา
นัน้เป็นความพยายามมุ่งไปสูเ่ปา้หมายเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของตน โดยพฤตกิรรมท่ีแสดง
ออกมานัน้มาจากประสบการณ์ของเด็กท่ีเด็กได้ประสบหรือรับมา  ดังนัน้  นักบ าบัดหรือ 
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ผู้ ให้ค าปรึกษาจึงควรหลีกเลี่ยงการตัดสินหรือประเมินพฤติกรรมของเด็ก และควรพยายามท า
ความเข้าใจประสบการณ์ของเด็กท่ีได้ประสบมาเป็นส าคญั  (Landreth, 2002) เพื่อสร้างสนาม
ปรากฎการณ์ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาเด็กตอ่ไป 

3) ตัวตนของเด็ก (Self) โครงสร้างหลักประการท่ี 3 คือ ตัวตนของเด็ก ซึ่ง
ตวัตนบางส่วนของเด็กมาจากประสบการณ์ การมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อเด็ก 
และปรากฎการณ์จากสนามปรากฎการณ์ สิ่งต่างๆ เหล่านีค้่อยๆ ท าให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตวัตนของตนเอง การพฒันาโลกภายในของเด็กนีจ้ะคอ่ยๆ กลายเป็นตวัตนของเด็กในท่ีสดุ ดงันัน้ 
ตัวตนของเด็ก สิ่งแวดล้อม และตัวตนของเด็กท่ีมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นผลรวม
ทัง้หมดของการรับรู้ท่ีเด็กมีตอ่ตนเองนัน่เอง  

แม้กระทั่งในเด็กเล็กๆ ก็เกิดการประเมินค่าจากสภาพทางร่างกายได้  เช่น เม่ือเด็ก
ประสบกบัความหนาวเย็น เด็กอาจพดูวา่ “หนหูนาว หนไูม่ชอบความหนาวเลย” ซึง่แม้เด็กจะยงัใช้
ค าพดูบรรยายความรู้สกึ หรือบรรยายประสบการณ์ได้ไมเ่ก่งนกั แตเ่ด็กก็เร่ิมเรียนรู้ท่ีจะตดัสินประเมิน
ค่าประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเด็กได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางบวกท่ีช่วยส่งเสริมตวัตนของ
เด็ก หรือประสบการณ์ทางลบท่ีคกุคามจิตใจของเด็กและไม่ช่วยในการส่งเสริมพฒันาตวัตนของ
เด็กก็ตาม 

ขณะท่ีเด็กก าลงัเติบโตพฒันานัน้ เด็กอาจมีประสบการณ์การถูกตดัสินประเมินค่า
จากพ่อแม่ หรือจากบุคคลอ่ืน ซึ่งประสบการณ์นีจ้ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสนามปรากฎการณ์ 
และกลายเป็นตวัตนของเด็กในท่ีสดุ ดงันัน้ หากเด็กถกูตดัสินว่าเขามีพฤติกรรมไม่ดี เป็นเด็กไม่ดี 
เด็กก็มกัจะมองตนเองว่าไม่ดี รู้สึกคบัข้องใจ ท าให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
เกิดการปรับตวัท่ีไม่ดีได้ เพราะพฤตกิรรมของเด็กท่ีแสดงออกมานัน้จะสอดคล้องกบัแนวคิดท่ีเด็กมี
ต่อตัวตนของเขานั่นเอง ดังนัน้  การเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางจึงมุ่งเน้นการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี อบอุน่ ปลอดภยั เป็นมิตร รวมทัง้เสริมสร้างประสบการณ์ท่ีมีความเหมาะสมให้แก่
เด็กมากท่ีสดุ เพื่อช่วยส่งเสริมพฒันาตวัตนของเด็กให้เจริญเติบโตได้สงูสดุเต็มศกัยภาพของเด็ก
นัน่เอง 

แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางนีจ้ึงมีความ
คล้ายคลึงและสอดคล้องกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเด็กเป็นศนูย์กลางท่ีเช่ือมัน่และไว้ใจใน
ความสามารถของเด็กว่าสามารถเติบโตและพฒันาตนเองได้อย่างสงูสดุเต็มศกัยภาพของตน ซึ่ง
เวอร์จิเนีย แอกซ์ไลน์ได้น าแนวคิดนีม้าพัฒนาเป็นการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อให้
ค าปรึกษาและเอือ้อ านวยให้เด็กเกิดการพฒันาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผา่นกระบวนการเลน่ 
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โดยแอกซ์ไลน์มีความเช่ือมัน่ว่า เด็กทกุคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ จดัการกบัปัญหา และเตบิโต
ได้อย่างสงูสดุเต็มศกัยภาพของตนเองอย่างแท้จริง โดยอาศยัการเล่นเป็นเคร่ืองมือหรือสื่อกลาง
ช่วยให้เด็กได้ส ารวจ แสดงออกถึงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างอิสระ พืน้ฐานของการเล่น
บ าบดัจึงเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นตวัของตวัเอง สนบัสนุนให้เด็กได้ส ารวจลึกลงไปในโลกภายใน
จิตใจของตนเอง เพื่อให้เด็กสามารถค้นพบ รู้จกั เข้าใจและยอมรับตนเองได้อย่างแท้จริง (Axline, 
1993) 

ทฤษฎีการเล่นบ าบดัมีความเช่ือว่า การเล่นเป็นธรรมชาติของเด็ก และดีต่อสขุภาพ
ของเด็ก เราจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น เพราะการเล่นช่วยให้เด็กเติบโต มีอิสระ เกิดการเรียนรู้ 
สนุกสนานผ่อนคลายเป็นอิสระจากความเครียดความกดดันต่างๆ ซึ่งเด็กจะระบายความคิด 
ความรู้สึกต่างๆ ผ่านการเล่นได้ดี เม่ือได้แสดงความรู้สึกออกมา เด็กก็ได้เผชิญกับความรู้สึกของ
ตนเอง ได้เรียนรู้ท่ีจะจดัการควบคมุความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
รวมทัง้ได้รับการเติมเต็ม (fulfillment) ซึ่งท าให้เด็กรับรู้ว่าตนเองมีอ านาจท่ีจะคิด ตดัสินใจ ท าสิ่ง
ตา่งๆ ด้วยตนเองได้ การเลน่บ าบดัจงึช่วยพฒันาความสมดลุทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด เกิดการพฒันาอารมณ์ทางบวก รวมทัง้สามารถ
แสดงออกทางพฤติกรรมได้อยา่งเหมาะสมมากขึน้ มีความเข้าใจตนเองมากขึน้ มีวฒุิภาวะมากขึน้ เกิด
การพฒันาตนเองได้ดีขึน้และมีการปรับตวัท่ีดีขึน้ด้วย (Cattanach.1994) 

4.3 บทบาทหน้าที่ของนักเล่นบ าบัด  
บทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของนกัเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางนัน้มีรากฐานมาจาก

บทบาทของผู้บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางของโรเจอร์ส (Rogers, 1951) โดยบทบาทของผู้บ าบดั
ท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนามีหัวใจส าคญั 3 ประการ คือ ความจริงแท้ (Genuineness) 
การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard) และความเข้าใจอย่างลึกซึง้ 
(Empathic Understanding) ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้

1) ความจริงแท้ (Genuineness) ความจริงแท้คือความจริงใจ ความซื่อตรงทาง
ความคิดและการกระท าของผู้บ าบดั ผู้บ าบดัจึงควรมีความคิดความรู้สึกท่ีสอดคล้องกันกับการ
กระท า มีใจเปิดกว้าง มีความกล้าท่ีจะแสดงความจริงแท้ต่อความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในการบ าบัด  
เม่ือผู้บ าบดัมีความจริงแท้ ก็จะแสดงออกถึงความจริงใจตรงไปตรงมาอยา่งสม ่าเสมอทัง้ทางค าพดู
และการกระท า มีความเสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ผู้ บ าบัดท่ีมี  
ความจริงแท้จึงสื่อสารได้อย่างอิสระ รู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองเป็นอย่างดี สามารถแบ่งปัน
เปิดเผยตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความกล้าหาญท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง มองตนเองและยอมรับ
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ตนเองได้ถกูต้องตรงตามความเป็นจริง สิ่งเหลา่นีเ้ป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เด็ก ซึง่เด็กสามารถสมัผสัรับรู้
ได้ เดก็จงึเกิดความไว้วางใจในตวัผู้บ าบดั ท าให้การบ าบดัด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) การ
ยอมรับอย่างไมมี่เง่ือนไขสามารถท าได้โดยผู้บ าบดัแสดงความห่วงใยและยอมรับเด็กในแบบท่ีเด็ก
เป็นโดยไม่มีการตดัสินถูกผิดใดๆ เป็นการยอมรับอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้บ าบดัควรแสดงให้เด็กรู้ว่า  
ผู้บ าบดัเต็มใจท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพ ให้การยอมรับ ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ให้ความเคารพ
และให้คุณค่าต่อเด็กในแบบท่ีเด็กเป็นอย่างแท้จริง การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไขนีจ้ะช่วยสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีในการบ าบดั ช่วยให้เด็กรู้สกึถึงคณุคา่ของตนเอง อย่างไรก็ตาม การให้การยอมรับ
อย่างไม่มีเง่ือนไขนีไ้ม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยกบัพฤติกรรมของเด็กทัง้หมด แต่เป็นการสื่อสารให้
เด็กรับรู้ได้ว่าผู้บ าบดัให้การยอมรับตวัตนในแบบท่ีเด็กเป็น และมีความเช่ือมัน่ในตวัเด็กว่าเด็กจะ
สามารถเติบโตพฒันาตนเองได้เป็นอย่างดี โดยผู้บ าบดัจะช่วยสง่เสริมบรรยากาศท่ีเอื อ้อ านวยต่อ
การพฒันาให้เด็กมีโอกาสได้ส ารวจหนทางท่ีหลากหลายและเลือกทางเลือกใหม่ๆ  ให้แก่ตนเอง 

3) ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ (Empathic Understanding) ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ คือการท่ีผู้บ าบดัเข้าใจความคิด ความรู้สึกและการรับรู้ของเด็กได้อย่างถูกต้องเสมือนเป็นตวั
ของเด็กเอง เป็นความเข้าใจในระดบัลกึซึง่ผู้บ าบดัควรมีความไวตอ่ความรู้สกึ สามารถตอบสนอง
ต่อเด็กด้วยค าพดูและท่าทางท่ีสะท้อนถึงความเข้าใจในตวัเด็กได้อย่างถกูต้องแท้จริง ผู้บ าบดัจึง
ควรหมั่นตรวจสอบการรับรู้ของตนเองว่าตรงกับเด็กหรือไม่ โดยสื่อสารกับเด็กว่าเราได้ยินและ
เข้าใจอย่างถกูต้องไหม ผู้บ าบดัจึงควรตัง้ใจฟังสิ่งท่ีเด็กเลา่โดยมีท่าทีท่ีสงบ มัน่คง แสดงปฏิกริยา
อย่างเหมาะสม ท าความเข้าใจโลกของเด็กและสื่อสารความเข้าใจอย่างลกึซึง้ผ่านทางวจนภาษา
และอวจนภาษา การแสดงความเข้าใจอยา่งลกึซึง้นีจ้ะช่วยท าให้เด็กสามารถรับรู้ ควบคมุอารมณ์ของ
ตนเอง มีความเข้าใจตนเองได้อย่างถกูต้องสอดคล้องกบัความเป็นจริงมากขึน้ เห็นประสบการณ์และ
ทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถปรับการรับรู้ต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสมมากขึน้ ส่งผลให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถตดัสินใจเลือกท าสิ่งต่างๆ 
ได้ด้วยตนเอง  

บทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัทัง้ 3 ประการของผู้บ าบดันีเ้ป็นหวัใจส าคญัท่ีช่วยท าให้เด็ก
เกิดการเติบโตงอกงามและการพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ยอมรับตนเองได้อย่างไม่มี
เง่ือนไข เกิดประสบการณ์และทางเลือกใหม่ๆ  ท่ีจะพฒันาตนเองได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
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แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) ได้น าบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญทัง้ 3 ประการดังกล่าวมา
พฒันาขึน้เป็นหลกัการพืน้ฐาน 8 ประการ (The Eight Basic Principles) ท่ีนกัเล่นบ าบดัแบบเด็ก
เป็นศนูย์กลางต้องยดึไว้เป็นหลกัในการปฏิบตัิบทบาทหน้าท่ี 8 ประการดงัตอ่ไปนี ้ 

1) นักบ าบัดต้องสร้างสัมพันธภาพท่ีอบอุ่น เป็นมิตรกับ เด็ก  เพื่ อให้ เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ 

2) นกับ าบดัให้การยอมรับเด็กในแบบท่ีเด็กเป็น  
3) นกับ าบดัสร้างสมัพนัธภาพด้วยการเต็มใจยินยอมให้เด็กมีอิสระในการแสดง

ความคดิความรู้สกึตา่งๆ ได้อยา่งเต็มท่ี 
4) นักบ าบัดมีความไวต่อการรับรู้ความคิดความรู้สึกท่ีเด็กแสดงออกมา และ

สามารถสะท้อนความคิดความรู้สกึนัน้ๆ กลบัไปยงัเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในพฤตกิรรมของ
ตนเองได้ดีขึน้ 

5) นักบ าบัดต้องเคารพและเช่ือมั่นในความสามารถของเด็ก ว่าเด็กสามารถ
จดัการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ถ้าเขามีโอกาสได้ลองท า โดยให้เด็กเป็นผู้ เลือกท่ีจะตดัสินใจและ
เลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 

6) นักบ าบัดต้องไม่ชีน้ าการกระท าและค าพูดของเด็ก แต่ควรปล่อยให้เด็กมี
โอกาสเป็นผู้น าในการเลน่ 

7) นกับ าบดัต้องไม่เร่งรัดการบ าบดั เพราะการบ าบดัเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้
เวลา และนกับ าบดัต้องคอยดแูลอย่างตอ่เน่ืองใกล้ชิด 

8) นักบ าบัดต้องก าหนดขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อเน้นย า้ให้การบ าบัดมีความ
สอดคล้องตรงกับโลกแห่งความเป็นจริง ทัง้นีเ้พื่อให้เด็กได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบ
ของตนเอง 

นักเล่นบ าบดัแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางนัน้มีความเช่ือมั่นและไว้ใจในตวัเด็กมาก 
ดงันัน้ วตัถปุระสงค์ส าคญัของนกัเลน่บ าบดัในการท าบ าบดักบัเด็กก็คือ การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
กับเด็กเพื่อช่วยให้เด็กมุ่งไปสู่การพฒันาอย่างสร้างสรรค์ เกิดพลงัในการเยียวยาแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง เม่ือนกับ าบดัมีความเช่ือมัน่นีต้อ่เด็กในห้องบ าบดั เด็กก็จะรู้สกึมีก าลงัใจ มีพลงั รับรู้วา่
ตนเองมีความสามารถท่ีจะส ารวจ ค้นหา ค้นพบตวัตนของตนเอง อนัน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาตนเองตอ่ไป (Sweeney & Landreth, 2009) สมัพนัธภาพระหว่างเด็กและนกับ าบดัจึงเป็น
กญุแจส าคญัของการบ าบดัท่ีนกับ าบดัควรตระหนกัและให้ความส าคญัในการสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดีอบอุ่นเป็นมิตรกับเด็ก ฟังเด็กอย่างตัง้ใจ แสดงความเข้าใจ ให้การยอมรับ และจริงใจต่อเด็ก 
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รวมทัง้ใช้การเล่นของเด็กเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยท าให้การบ าบัด
ด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากทีเดียว (Axline, 1993) 

ในเวลาต่อมา แลนเดร็ท (Landreth, 2002) ได้น าหลกัการพืน้ฐาน 8 ประการของ
แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) มาใช้ในการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยได้ประยุกต์เป็น
หลกัการทัง้ 10 ประการขึน้เพื่อช่วยให้ผู้ ท่ีน าการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางไปใช้กบัเด็กนัน้มี
ความเข้าใจในตัวเด็กและท างานกับเด็กได้ดีมากยิ่งขึน้ ซึ่งหลักการทัง้ 10 ประการนัน้สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้(Landreth, 2002) 

1) เด็กไม่ใช่ผู้ ใหญ่ย่อส่วน ดงันัน้ นกับ าบดัจึงไม่ควรปฏิบตัิต่อเด็กราวกบัว่าเด็ก
เป็นผู้ใหญ่ย่อสว่น 

2) เด็กเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการรับรู้และประสบกับอารมณ์ต่างๆ ได้  
ทกุอารมณ์อยา่งลกึซึง้ ไม่วา่จะเป็นความปิติยินดีหรือความเจ็บปวดรวดร้าวก็ตาม 

3) เด็กแต่ละคนนัน้มีความพิเศษเฉพาะตนซึ่งควรค่าแก่การนับถือ นกับ าบดัจึง
ควรให้คณุคา่แก่ความพิเศษเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของเด็กนี ้และเคารพตวัตนในแบบท่ีเด็กเป็น 

4) เด็กมีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการฟื้นกลับคืนสภาพได้ เด็กจึงมี
ความสามารถท่ีจะเอาชนะปัญหาตา่งๆ ของเขาได้ดี 

5) เด็กมีความสามารถโดยธรรมชาติท่ีจะมุ่งไปสู่การเจริญเติบโตและเป็นผู้ มี  
วฒุิภาวะ 

6) เด็กมีความสามารถในการน าพาตนเองไปยงัทิศทางท่ีเป็นบวก และสามารถ
จดัการโลกของเขาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

7) การเล่นเป็นภาษาธรรมชาติของเด็ก เด็กจึงสามารถสื่อสารได้อย่างเป็น
ธรรมชาติผ่านการเลน่ เพราะการเลน่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารแสดงออกตวัตนของเด็กท่ีเด็กรู้สกึ
สบายใจด้วยมากท่ีสดุ 

8) เด็กมีสิทธิท่ีจะแสดงออกตวัตนของเขาด้วยการเงียบ ไม่ใช้ค าพดูได้ นกับ าบดั
จงึควรเคารพในสทิธิของเด็กหากเด็กเลือกท่ีจะเงียบ ไมพ่ดู 

9) เด็กเป็นผู้ตดัสินใจวา่เขาจะเปิดรับและใช้ประโยชน์จากการบ าบดัอย่างไร 
10) เด็กเติบโตตามจงัหวะช่วงเวลาของเขาเองท่ีนักบ าบดัไม่สามารถเร่งได้ นัก

บ าบดัจึงควรตระหนกัและมีความอดทนตอ่กระบวนการการเติบโตพฒันาของเด็ก 
กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าท่ีของนักบ าบดัตามทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็น

ศูนย์กลาง คือการมีความจริงใจ มีความเข้าใจ แสดงการยอมรับเด็กในแบบท่ีเด็กเป็น ด้วยการ
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สร้างสมัพนัธภาพท่ีอบอุ่นเป็นมิตร ให้คณุคา่แก่ความพิเศษเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใครของเด็ก 
ยินยอมให้เด็กแสดงความคิดความรู้สึกต่างๆ ได้โดยอิสระ แต่หากเด็กเลือกท่ีจะเงียบไม่พดูก็ควร
เคารพในการตดัสนิใจของเด็ก เพราะเด็กเป็นผู้ตดัสินใจว่าเขาจะเปิดรับประสบการณ์ในการบ าบดั
อย่างไร ในการเล่นบ าบัดนีน้ักบ าบัดต้องมีความไวต่อความรู้สึกของเด็กและสามารถสะท้อน
ความรู้สกึท่ีเด็กแสดงออกมากลบัไปยงัเด็กเพื่อให้เด็กเกิดการเข้าใจตนเองได้ดีขึน้ อีกทัง้นกับ าบดั
ต้องมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของเดก็วา่เดก็มีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตา่งๆ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถกลบัฟืน้คืนสภาพ มุ่งไปสู่การเติบโตในทิศทางบวก สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตวัของเขาเอง มีจงัหวะการเติบโตของตนเอง นกับ าบดัจึงไม่ควรชีน้ า หรือเร่งรัดกระบวนการบ าบดั 
แต่ควรมีความอดทนต่อกระบวนการบ าบดั และให้โอกาสเด็กเป็นผู้ เลือกและตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง โดยมีนกับ าบดัช่วยก าหนดขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อให้การเล่นบ าบดัสอดคล้องกบัสภาพ
แห่งความเป็นจริงด้วย นอกจากนี ้นกับ าบดัควรท าความเข้าใจว่า เด็กไม่ใช่ผู้ ใหญ่ตวัเล็กๆ จึงไม่
ควรปฏิบตัิตอ่เด็กราวกบัเป็นผู้ใหญ่ย่อสว่น แต่สิ่งท่ีเด็กชอบและรู้สกึสบายใจด้วยมากท่ีสดุคือการ
สื่อสารแสดงออกด้วยการเล่น เพราะการเลน่เป็นภาษาธรรมชาติของเด็ก การเล่นบ าบดัจึงช่วยท า
ให้นกับ าบดัสามารถพดูคยุสื่อสารกบัเด็กได้ด้วยภาษาเดียวกนักบัเด็กนัน่เอง 

4.4 กระบวนการของการเล่นบ าบัด 
ในกระบวนการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางควรจดับรรยากาศและสิง่แวดล้อมท่ี

อบอุ่นปลอดภัย เป็นมิตรกับเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถระบายความคิดความรู้สึกของตนได้อย่าง
อิสระ เม่ือเด็กตระหนกัถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ก็จะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจใน
ตนเองมากขึน้ และสามารถตดัสินใจที่จะพฒันาตนเองได้ดีขึน้ตอ่ไป ซึง่กระบวนการเลน่บ าบัดแบบ
เด็กเป็นศนูย์กลางนัน้สามารถอธิบายได้ดงันี ้(McMahon, 2009) 

1) ขัน้เร่ิมต้น ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีได้พบกัน นักบ าบัดควรให้เกียรติเด็กเสมอและ
เอือ้อ านวยให้เกิดสมัพนัธภาพในการบ าบดัท่ีมัน่คงด้วยการให้ความส าคญั ใสใ่จ แสดงออกสื่อสาร
อย่างเป็นมิตรกับเด็ก นักบ าบัดควรนั่งให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับเด็กเพื่อสบตาทักทายเด็ก 
หลงัจากแนะน าตวัพูดคยุเบือ้งต้นกับเด็กแล้ว นกับ าบดัก็พาเด็กเข้าสู่ห้องเล่นด้วยท่าทีอบอุ่นเป็น
มิตร ให้อิสระแก่เด็กโดยมีข้อจ ากัดในการเล่นเพียงไม่ก่ีข้อ เช่น เล่นด้วยความระวงั ช่วยรักษาของ
เลน่ให้อยู่ในสภาพดีดงัเดิม เป็นต้น จดุประสงค์ของการเลน่บ าบดัในครัง้แรกจึงเป็นการให้เด็กและ
นกับ าบดัได้ท าความรู้จกัคุ้นเคยกนั เด็กจะได้เร่ิมต้นส ารวจการเล่นและเร่ิมมีการเล่นท่ีสนุกสนาน
เพลิดเพลินท าให้เด็กอยากจะมาเล่นอีกในครัง้ต่อๆ ไปด้วยความเต็มใจ อย่างไรก็ตาม ในการเล่น
บ าบดัครัง้แรกเด็กอาจรู้สึกกงัวลท่ีต้องอยู่กบันกับ าบดัตามล าพงั ดงันัน้ หากนกับ าบดัและเด็กได้
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พบและท าความรู้จักกันไว้ก่อน ก็จะช่วยท าให้เด็กสบายใจขึน้ และนักบ าบัดก็จะได้แจ้งให้เด็ก
รับทราบด้วยวา่การเลน่บ าบดันัน้เป็นอย่างไร จะมีอะไรเกิดขึน้บ้าง ซึง่ช่วยท าให้เด็กเข้าใจเก่ียวกบั
กระบวนการเลน่บ าบดัได้ดีขึน้ 

ในการเลน่บ าบดันกับ าบดัควรนัง่ให้อยู่ในระดบัเดียวกบัเด็ก ไม่ใกล้ไมไ่กลเกินไป 
เว้นให้เด็กมีพืน้ท่ีส่วนตัวด้วย สิ่งท่ีนักบ าบัดควรท าขณะท่ีเด็กเล่นคือ สังเกต ใส่ใจ ใคร่ครวญ 
สะท้อนความคิดความรู้สึกของเด็กออกมาเพื่อให้เด็กเข้าใจตนเองได้ดีขึน้ รวมทัง้คอยกระตุ้น
สง่เสริมการเลน่ของเด็ก และปรับอารมณ์ความรู้สกึของนกับ าบดัให้สอดคล้องเหมาะสมไปกบัเด็ก
ด้วย นอกจากนี ้นกับ าบดัควรค านึงถึงเนือ้หาสาระและกระบวนการเลน่ท่ีเด็กแสดงออกมาเพื่อจะ
ได้ท าความเข้าใจเด็กและส่งเสริมการเล่นของเด็กได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ หลงัจบการบ าบดัใน
แตล่ะครัง้นกับ าบดัจึงควรรีบจดบนัทกึทนัทีจะได้ไม่ลืมสิ่งท่ีเกิดขึน้ในห้องบ าบดั 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น การเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางจึงเป็นการเลน่บ าบดั
ท่ีเหมาะกบัเด็ก เพราะท าให้เด็กรู้สกึว่าได้รับการยอมรับ มีคณุคา่ มีอิสระ และนักบ าบดัก็จะเข้าใจ
เด็กจากการเล่นของเด็กได้ดีขึน้ บ าบดัจึงควรใช้การการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางนีอ้ย่าง
น้อยท่ีสดุก็ในครัง้แรกในกระบวนการเล่นบ าบดักบัเด็กด้วยความใส่ใจ ให้ความสนใจแก่เด็ก ให้เวลา
แก่เด็ก ไม่เร่งรัดหรือกดดนัเด็ก รวมทัง้ต้องคอยสงัเกตการเลน่ของเด็ก และใคร่ครวญดวู่าทางเลือก
ท่ีเด็กใช้ในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้นักบ าบัดมีความเข้าใจและสามารถ
เลือกใช้กิจกรรมการเลน่ท่ีเหมาะสมกบัเด็กได้อยา่งดีท่ีสดุ 

2) ขั ้นด าเนินการการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบันกับ าบดัเพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ เพราะปัจจยัส าคญัท่ี
ช่วยให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีก็คือ การมีประสบการณ์ท่ีดีประกอบกบัสมัพนัธภาพท่ีดีในการ
บ าบดันัน่เอง ในกระบวนการบ าบดันกับ าบดัจงึมุง่เน้นการสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจ อบอุ่น
ปลอดภยั ให้การยอมรับผ่านกระบวนการการเล่นบ าบดัท่ีเป็นประโยชน์และช่วยพฒันาทกัษะของ
เด็ก เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน ซึ่งการเรียนรู้ การเติบโต และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ยืนนัน้มาจากตวัเด็กเป็นส าคญั ดงันัน้ นกับ าบดัจึงให้ความใส่ใจในตวัของ
เด็กมากกว่าปัญหาของเด็ก นกับ าบดัจึงมีเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมทกัษะความสามารถของ
เด็ก ซึ่งในระหว่างการบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลางนีน้ักบ าบดัจะมุ่งเน้นให้เด็กได้รับและเรียนรู้  
สิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนีด้้วย (Landreth, 2002)  

2.1) มีการเคารพตนเอง 
2.2) รับรู้วา่ความรู้สกึตา่งๆ ของเขานัน้ได้รับการยอมรับ เป็นท่ียอมรับ 
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2.3) แสดงความรู้สกึตา่งๆ ออกมาได้อยา่งมีความรับผิดชอบ 
2.4) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
2.5) ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี 
2.6) มีการควบคมุตนเองและชีน้ าตนเองได้ดีขึน้ 
2.7) เกิดการยอมรับตนเอง 
2.8) สามารถตดัสินใจและรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจของตนเองได้ 

กระบวนการเลน่บ าบดัช่วยให้เด็กเรียนรู้สิง่ตา่งๆ ข้างต้นได้ดีขึน้ รวมทัง้ได้อิสระท่ี
จะแสดงความคดิความรู้สกึและเรียนรู้ท่ีจะควบคมุตนเองได้ดีขึน้ด้วย 

3) ขัน้ยุติ เม่ือใกล้สิน้สดุการบ าบดั หากเด็กไม่ได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมี
การเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เด็กอาจรู้สกึสญูเสีย รู้สกึว่าถกูนกับ าบดัทอดทิง้ได้ นกับ าบดัจึงควร
แจ้งให้เด็กทราบลว่งหน้าก่อนว่ากระบวนการบ าบดัก าลงัจะจบลง และเตรียมให้เด็กมีความพร้อม
ก่อนการสิน้สดุการบ าบดัด้วยการให้เด็กช่วยสะท้อนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการบ าบดั สรุปถึงสิ่งท่ี
ได้เรียนรู้ สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการเล่นบ าบดั รวมทัง้สนับสนุนให้เด็กน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัต่อไปแม้ว่าจะจบกระบวนการบ าบดัไปแล้วก็ตาม นอกจากนี ้นกับ าบดัควรช่วยให้เด็ก
ได้จัดการกับความรู้สึกท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการสิน้สุดการบ าบดั ไม่ว่าจะเป็นความกลวั ความโกรธ 
หรือความกังวลใดๆ ก็ตาม นักบ าบัดควรท าหน้าท่ีประคับประคอง ใส่ใจความรู้สึกของเด็ก ให้
ความมัน่ใจแก่เด็กว่าเด็กมีความสามารถท่ีจะเติบโต พึง่พาตนเอง แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองตอ่ไป 
ส่วนกิจกรรมท่ีใช้ในตอนจบการบ าบดันัน้มักจดัเป็นกิจกรรมอ าลาด้วยงานเลีย้งฉลองท่ีมีกิจกรรม
การเล่นท่ีสนกุสนาน อย่างไรก็ตาม นกับ าบดัอาจพดูคยุกบัเด็กเพื่อช่วยกนัเตรียมการจบในแบบท่ี
เด็กต้องการก็ได้ ซึง่นกับ าบดัควรพิจารณาวา่จะจบกระบวนการบ าบดัอยา่งไรให้เป็นประโยชน์และ
มีความเหมาะสมกบัเด็กมากท่ีสดุ ท่ีส าคญัแม้จะจบกระบวนการบ าบดัลงแล้ว เด็กก็ควรได้รับการ
ดแูลส่งเสริมจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง ต่อไป นกับ าบดัจึงควรเตรียมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
เด็กได้รับทราบถึงแนวทางการส่งเสริมดูแลเด็กด้วย เพื่อท่ีเด็กจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อไป
แม้วา่กระบวนการบ าบดัจะสิน้สดุลงแล้วก็ตาม 

จากกระบวนการการเลน่บ าบดัดงักลา่ว อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ของบริบทในการบ าบัด แต่สิ่งท่ีผู้ บ าบัดต้องยึดไว้เป็นหลักการส าคัญของการบ าบัดก็คือ การ
พฒันาเด็กอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเด็กมาก
ท่ีสดุ ควบคู่ไปกบัการมีสมัพนัธภาพเชิงบ าบดัท่ีดีกบัเด็ก เพราะทัง้ 2 สิ่งนีจ้ะเป็นกญุแจส าคญัอนั
น าไปสูค่วามส าเร็จของการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4.5 เทคนิคที่ใช้ในการเล่นบ าบัด 
เทคนิคท่ีใช้ในการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางนัน้ มีทัง้เทคนิคการบ าบดั และ

เทคนิคการเลน่ ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้
เทคนิคการบ าบัด 

เทคนิคในการบ าบดัท่ีส าคญัคือการท่ีนกับ าบดัสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของ
เด็กได้อย่างสมบูรณ์ (Landreth, 2002) โดยสร้างสายสมัพันธ์ท่ีดีกับเด็กด้วยการใส่ใจในตวัเด็ก
ตลอดการบ าบดัตัง้แตข่ัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้ยตุิการบ าบดั เพื่อให้เด็กรู้สกึว่าตนเองเป็น
ท่ียอมรับ ได้รับความเข้าใจ รู้สึกปลอดภัย เกิดความไว้วางใจในตวันักบ าบดั โดยนักบ าบดัควร  
สง่สารให้เด็กรับรู้ว่า “ฉนัอยูท่ี่น่ีกบัหน”ู “ฉนัได้ยินหน”ู “ฉนัเข้าใจหน”ู และ “ฉนัห่วงใยหน”ู รวมทัง้มี
การแสดงออกท่ีจริงใจ สอดคล้องกลมกลืนได้อย่างเหมาะสมกับระดบัพฒันาการ พลงังาน และ
ความรู้สึกของเด็ก เช่น หากเด็กกระตือรือร้น พูดคุยเก่ง นักบ าบดัก็ควรตอบสนองให้เหมาะสม
สอดคล้องไปกบัเด็กด้วย นอกจากนี ้การเลือกใช้ค าพดูเพ่ือตอบสนองเด็กก็มีความส าคญัเป็นอยา่ง
ยิ่งในการบ าบดั นกับ าบดัจึงควรเลือกใช้ถ้อยค าในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกบั
อายุ ความสามารถทางภาษา และพฤติกรรมของเด็ก เช่น ในเด็กเล็กควรเลือกใช้ค าพูดท่ีสัน้ ชดัเจน 
กระชบั เพราะหากพดูยาวเกินไปจะท าให้เด็กไม่สนใจ สบัสน และไมเ่ข้าใจได้  

เทคนิคดังท่ีจะกล่าวต่อไปนีเ้ป็นเทคนิคท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการบ าบัด 
เพราะเป็นเทคนิคการบ าบดัท่ีเหมาะสมกบัเด็กเล็ก ช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กเกิดการพฒันาตนเองได้
ดี นกับ าบดัจึงควรเลือกใช้เทคนิคต่อไปนีใ้ห้เหมาะสมกบัการบ าบดัเด็กให้มากท่ีสดุ (Landreth et 
al., 2009) 
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1) การสะท้อนพฤตกิรรมการเล่นที่ไม่ใช้ค าพูดของเดก็ (Reflecting 
nonverbal play behavior) คือการสะท้อนพฤติกรรมการเล่นของเด็กในสิ่งท่ีนกับ าบดัได้เห็นและ
สงัเกต เช่น หากเด็กหยิบตุ๊กตามาวางเล่นบนโต๊ะ นกับ าบดัอาจพูดว่า “หนูสนใจอยากเล่นตุ๊กตา
บนโต๊ะนี”้ เพื่อให้เด็กรู้ว่านกับ าบดัสนใจและยอมรับในตวัเขาและพฤติกรรมของเขา ซึง่จะช่วยให้
นกับ าบดัเข้าไปอยูใ่นโลกของเดก็ได้ดีขึน้  

2) การสะท้อนเนือ้หาสาระ (Reflecting content) เป็นเทคนิคท่ีนัก
บ าบัดพูดสะท้อนความในสิ่งท่ีเด็กพูด เพื่อสะท้อนให้เด็กเห็นถึงเนือ้หาสาระ มุมมอง และ
ประสบการณ์ของตน ท าให้เด็กเข้าใจมมุมอง ประสบการณ์ของตนได้ดีขึน้ อนัจะน าไปสูก่ารเข้าใจ
ตนเองได้ดีขึน้ด้วย เช่น หากเด็กพูดคุยเล่าเร่ืองไดโนเสาร์ได้มาก นกับ าบดัอาจพูดว่า “หนูรู้เร่ือง
เก่ียวกบัไดโนเสาร์เยอะแยะเลย” 

3) การสะท้อนความรู้สึก (Reflecting feeling) ทักษะนีเ้ป็นกุญแจ
ส าคญัของการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กในการบ าบดั เพราะการสะท้อนความรู้สกึของเด็กนีช้่วย
ท าให้เด็กรับรู้วา่ผู้บ าบดัยงัคงอยูก่บัเขา คอยสงัเกตเขา มีความกลมกลืมสอดคล้องไปกบัความรู้สกึ
ของเขา เช่น หากเด็กเล่นเกมโยนห่วงได้ส าเร็จตัง้แต่ครัง้แรกแล้วเด็กยิม้กว้างร้องว่า “ไชโย”  
ผู้บ าบดัก็อาจสะท้อนความรู้สึกของเด็กด้วยการพูดว่า “หนูรู้สึกดีใจ เพราะหนูโยนห่วงได้ส าเร็จ
ตัง้แต่ครัง้แรกเลย” การพูดสะท้อนความรู้สึกเช่นนีเ้องจะช่วยให้เด็กสามารถยอมรับตนเองและมี
การแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึน้ 

4) การเอื อ้อ านวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ  (Reflecting 
decision making & returning Responsibility) การเอือ้อ านวยให้เด็กตดัสินใจและรับผิดชอบนีช้่วย
ท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการจดัการสิ่งต่างๆ เองได้ นกับ าบดัจึงไม่ท าสิ่งใดให้เด็ก
แทนในสิ่งท่ีเด็กสามารถท าได้เอง เพราะจะท าให้เด็กขาดความพึงพอใจในการค้นพบและแก้ไขสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น หากเด็กขอให้นักบ าบัดช่วยเปิดขวดให้โดยท่ีเด็กยังไม่ได้
พยายามเปิดด้วยตนเองก่อน นกับ าบดัอาจตอบว่า “หนชู่วยท าให้ดหูน่อยวา่อยากให้ฉนัเปิดยงัไง” 
การตอบสนองเช่นนีจ้ะช่วยท าให้นกับ าบดัได้เห็นวา่เด็กรู้วิธีการเปิดขวดไหม ซึง่หากเด็กไม่รู้วิธีเปิด 
นกับ าบดัจะได้ช่วยสง่เสริมให้เด็กพยายามทดลองท าด้วยตนเองก่อน เพราะเด็กอาจท าส าเร็จด้วย
ตนเองก็ได้ การเอือ้อ านวยนีจ้ึงสง่เสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบตดัสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้
ดีขึน้ 
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5) การเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นธรรมชาติ 
(Facilitating Creativity & Spontaneity) นกับ าบดัควรเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความ
เป็นธรรมชาติของเด็กด้วยการให้การยอมรับ ส่งเสริมให้ก าลงัใจ อนุญาตให้เด็กมีอิสรภาพท่ีจะ
แสดงความเป็นธรรมชาติและความพิเศษมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ า้แบบใครออกมา การได้รับ
ประสบการณ์เช่นนีจ้ะท าให้เด็กมีอิสระในการแสดงออก รับรู้วา่ตนเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความมัน่ใจ ท าให้เด็กเกิดการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ความยืดหยุ่นทางความคิดและ
การกระท าได้ดีขึน้ ยกตวัอยา่งเช่น หากเดก็ถามนกับ าบดัวา่เขาควรระบายสีด้วยสีอะไรดี นกับ าบดั
ควรตอบวา่ “หนสูามารถระบายสีด้วยสีไหนก็ได้ท่ีหนตู้องการ”  

6) การให้ก าลังใจและการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
(Esteem Building & Encouraging) เทคนิคนีส้ามารถท าได้ด้วยการพดูให้ก าลงัใจและช่ืนชมข้อดี
ของเด็ก เช่น หากเด็กพยายามแล้วพยายามอีกในการหยิบไดโนเสาร์ท่ีวางอยูช่ัน้บนสดุจนในท่ีสดุก็
ท าได้ส าเร็จ นกับ าบดัอาจพดูให้ก าลงัใจเด็กว่า “หนมีูความพยายามดีมากเลยท่ีจะหยิบไดโนเสาร์
ลงมาและหนูก็ท าได้ส าเร็จ”เทคนิคนีจ้ึงเป็นการช่วยส่งเสริมความพยายาม และตวัตนของเด็ก
เพื่อให้เด็กได้ตระหนกัถึงคณุคา่ และความสามารถของตนเองมากขึน้ 

7) การเอื อ้อ านวยสัมพันธภาพ  (Facilitating Relationship) การ
เอือ้อ านวยสมัพนัธภาพจะช่วยท าให้เด็กและนกับ าบดัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ซึ่งนกับ าบดัควร
ตอบสนองต่อเด็กด้วยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือเด็กมีการกล่าวถึงหรือแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างนกับ าบดักบัเด็ก เพื่อช่วยสะท้อนให้เด็กเห็นว่านกับ าบดัมีความใส่ใจในตวัเด็ก
อยู่เสมอ ตวัอย่างเช่นหากเด็กพูดขึน้มาว่า “หนูชอบมาเล่นท่ีห้องนีก้ับคณุ” นกับ าบดัอาจตอบว่า 
“หนรูู้สกึสนกุเวลาเรามาเลน่ด้วยกนัในห้องนี ”้ ซึง่การตอบสนองเช่นนีค้วรมีการพดูอ้างอิงถึงทัง้ตวั
ของเด็กและนกับ าบดั เพื่อพฒันาความรู้สกึใกล้ชิดและท าให้เด็กรู้สกึเช่ือมโยงตวัเขากบันกับ าบดั
ได้ดีขึน้ 

8) การก าหนดขอบเขต (Limit setting) ในการบ าบัดควรก าหนด
ขอบเขตท่ีจ าเป็น เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการก ากับควบคุมตนเอง และมีระเบียบวินัย โดย  
นกับ าบดัควรก าหนดขอบเขตท่ีมีความจ าเป็นต่อความปลอดภยัต่อตวัเด็ก ต่อนกับ าบดั และต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึง่การก าหนดขอบเขตท่ีดีนัน้ นกับ าบดัควรพดูรับรู้ความรู้สกึของเด็ก สื่อสารก าหนด
ขอบเขต และให้ทางเลือกแก่เด็ก เช่น หากเด็กเร่ิมกระโดดบนเก้าอีน้ัง่ นกับ าบดัอาจพดูว่า “ฉนัรู้ว่า
หนรูู้สกึสนกุท่ีได้กระโดดบนเก้าอี ้(พดูรับรู้ความรู้สกึของเด็ก) แตเ่ก้าอีมี้ไว้ส าหรับนัง่ (สื่อสารก าหนด
ขอบเขต) ถ้าหนูอยากกระโดด หนูจะกระโดดบนพรมแทนก็ได้นะ (ให้ทางเลือกแก่เด็ก)”  



  

 

89 

การก าหนดขอบเขตเช่นนีเ้องช่วยให้เด็กมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได้มากขึน้ 
รวมทัง้ลดพฤตกิรรมหนุหนัพลนัแลน่ลงได้ 

สรุปได้วา่ เทคนิคของการบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางมีหลายวิธี ทกุวิธีล้วน
เป็นวิธีเชิงบวกท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดความเข้าใจตนเอง และพฒันาตนเองได้ดีขึน้ นกับ าบดัจึงควร
เลือกใช้เทคนิคต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของการบ าบดั โดย
ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุท่ีเด็กจะได้รับจากการเลือกใช้เทคนิคของนกับ าบดัเป็นส าคญั 

เทคนิคการเล่น 
นอกจากเทคนิคการบ าบดัแล้ว เทคนิคการเล่นก็มีความส าคญัต่อการเล่น

บ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคนิคการเล่นท่ีส าคัญท่ีใช้ในการเล่นบ าบัด 
เรียกว่า ชุดเคร่ืองมือ (The Tool Kit) อนัประกอบไปด้วยเทคนิคการเล่นดงัต่อไปนี ้(Academy of Play 
and Child Psychotherapy, 2006) 

1) การใช้จินตภาพอย่างสร้างสรรค์ (Creative Visualization) การใช้
จินตภาพอย่างสร้างสรรค์ คือ เทคนิคการผ่อนคลายโดยการจินตนาการภาพท่ีสวยงามและ
ปลอดภยัขึน้ในใจควบคู่ไปกบัฝึกการผ่อนคลายไปด้วย โดยนกับ าบดัจะให้เด็กนอนในท่าท่ีสบาย 
แล้วค่อยๆ หลบัตาลงเพื่อเร่ิมฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ฝึกการหายใจเพื่อการผ่อนคลาย นัก
บ าบดัจะพดูบรรยายถึงฉากบรรยากาศ (scene) ท่ีสวยงามปลอดภยัเพื่อให้เด็กจินตนาการภาพใน
ใจซึง่นกับ าบดัจะคอยสงัเกตและดแูลเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการ เม่ือสิน้สดุการใช้เทคนิค
จินตภาพอย่างสร้างสรรค์แล้ว นักบ าบดัจะพูดคุยกับเด็กถึงสิ่งท่ีเด็กได้เห็นและรู้สึก หรืออาจจะ
ชักชวนให้ท ากิจกรรมต่อยอดก็ได้ กิจกรรมนีจ้ะช่วยให้เด็กรู้สึกสบายใจ มีอารมณ์ผ่อนคลาย 
สามารถจดัการกบัความวิตกกังวลและความไม่สบายใจต่างๆ ได้ดีขึน้ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันา
อารมณ์ทางบวกได้ดี รวมทัง้ช่วยให้เด็กได้พฒันาความจ าขณะท างาน มีการควบคมุอารมณ์ท่ีดีขึน้ 
และเกิดความยืดหยุน่ทางการคิดได้ดีขึน้ด้วย 

2) นิทานบ าบัด (Therapeutic Story Telling) เทคนิคนิทานบ าบดัเป็น
การใช้นิทาน โดยเร่ืองท่ีเลือกมาเล่าเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กับเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถ
เข้าถึง เช่ือมโยง และมีส่วนร่วมกับนิทานได้ดี เทคนิคการใช้นิทานบ าบดัเปิดโอกาสให้เด็กได้ฟัง 
ส ารวจและเผชิญกับเร่ืองราวภายในใจของตนเองได้ดีกว่าการพูดคุยโดยตรง เพราะนิทานเป็น
ภาษาของเด็กท่ีนอกจากจะช่วยท าให้เด็กรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยงัช่วยให้เด็กท าความ
เข้าใจตนเองได้ดีมากยิ่งขึน้ด้วย ดังเช่นจากการศึกษาของไพค์ทีน่าและคณะ  (Pykhtina et al., 
2012) ท่ีท าการศกึษาเร่ืองผลของการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่เด็กสมาธิสัน้โดยการใช้กิจกรรมนิทานหรือเร่ือง
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เล่าร่วมด้วยนัน้พบว่า กิจกรรมนิทานช่วยท าให้เด็กสามารถส ารวจความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เกิด
ความเข้าใจตนเองมากขึน้ รวมทัง้ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิจดจ่อ มีความจ าขณะท างานดีขึน้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) การเล่นบทบาทสมมติ (Drama-role play) การเล่นบทบาทสมมติ 
คือการเล่นสมมติสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น การเล่นสมมติตนเองเป็นบุคคลอ่ืน หรืออาจเล่นเป็น
ตนเองท่ีอยู่ในสถานการณ์อ่ืนๆ ก็ได้ เป็นต้น การเลน่บทบาทสมมตินีช้่วยท าให้เด็กเข้าใจความรู้สกึ
ของตนเองและผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ ส่งเสริมการเห็นใจเข้าใจผู้ อ่ืน ช่วยพัฒนาจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ท าให้เด็กเข้าใจโลกภายในของตนเอง เข้าใจความคิด ความรู้สกึ การกระท าของตนเองและ
ผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ (West, 1996) ซึ่งในเด็กวยั 3-6 ปี สามารถแสดงความคิด ความรู้สึก และเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ผ่านการเล่นสมมติได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้การเล่นสมมติช่วยพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กในด้านความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ ความยืดหยุ่นทางการคิด 
การควบคมุอารมณ์ และการวางแผนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดงัตวัอย่างจากการศึกษาของไดมอนด์
และคณะ (Diamond et al., 2007: 1-24) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวยัโดยมีกิจกรรมการเล่นสมมติร่วมอยู่ด้วย จากการศึกษาพบว่า การเล่น
สมมติช่วยพัฒนาความจ าขณะท างานเพราะเด็กต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทบาทท่ีตนเองและ
เพื่อนได้รับโดยไม่วอกแวกไปสนใจสิ่งอ่ืน ต้องจดจ าสิ่งท่ีได้เล่นไป รวมทัง้ต้องคิดขณะพูดไปด้วย 
และเด็กยงัได้พฒันาทกัษะการยบัยัง้ เพราะเด็กต้องยบัยัง้ตนเองให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมกบั
บทบาทท่ีได้รับ รวมทัง้การเลน่สมมตยิงัช่วยสง่เสริมความยืดหยุน่ทางการคิดของเด็กได้ดี เพราะการ
เล่นสมมติช่วยพัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น คิดแทนสิ่งหนึ่ง เป็นอีกสิ่งหนึ่ง 
ปรับเปลี่ยนจากการเลน่หนึ่งไปสูอี่กการเลน่หนึง่ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ ได้ฝึกการควบคมุอารมณ์ให้มี
การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม เกิดความเข้าใจ เห็นใจผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ นอกจากนี ้เด็กยงัได้ฝึก
ทกัษะการวางแผนอยา่งเป็นระบบเพราะเด็กต้องวางแผนการเลน่ไว้ลว่งหน้าว่าจะเลน่เป็นอะไร จะ
ท าอะไร จะมีอะไรเกิดขึน้บ้าง การเล่นสมมติจึงเป็นการเล่นท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กได้อยา่งรอบด้าน 

4) การใช้หุ่นมือและหน้ากาก (Puppets & Masks) คือเทคนิคท่ีใช้หุ่น
มือและหน้ากากเป็นอปุกรณ์ช่วยในการแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกภายในผ่านการเล่น
หุ่นมือหรือหน้ากาก ท าให้เด็กกล้าเปิดเผยตนเองได้ดีขึน้ กล้าแสดงออกมากขึน้ ช่วยฝึกการสื่อสาร 
และท าให้เด็กรู้สกึสนกุสนานและปลอดภยัท่ีจะพดูคยุได้ดีขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของโมริกุ
ชิและคณะ (Moriguchi et al., 2015: 1-9) ท่ีศึกษาเร่ืองกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิง
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บริหารของเด็กปฐมวยัโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นกบัหุ่นมือนัน้ จากการศึกษาพบว่าการเล่น
หุ่นมือเป็นกิจกรรมกรรมท่ีเป็นมิตรเป็นกนัเองกบัเด็ก ท าให้เด็กสนกุสนานผ่อนคลาย มีการสื่อสาร
ท่ีดีขึน้ คิดแบบไตร่ตรองได้ดีขึน้ พฤติกรรมหุนหนัพลนัแล่นลดลง ช่วยฝึกพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารได้ดีขึน้ในด้านความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ และความยืดหยุ่นทางการคิด การเล่นกับ  
หุ่นมือจึงเป็นการเล่นท่ีมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้เป็น
อยา่งดี 

5) ศิลปะและการวาดรูป (Art-drawing) เทคนิคนีช้่วยท าให้เด็กได้
ระบายสิ่งท่ีอยู่ในใจออกมาผ่านการวาดรูป ได้เช่ือมโยงกบัโลกภายในของตนเองได้อย่างปลอดภยั 
และช่วยท าให้เด็กกล้าเปิดเผยตนเองมากขึน้ผ่านการท างานศิลปะและการวาดรูป เด็กจึงสามารถ
แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการวาดรูปท่ีในบางครัง้ไม่สามารถ
บรรยายออกมาเป็นค าพดูได้ นอกจากนี ้จากการศกึษาของทราเวอโซและคณะ (Traverso et al., 
2015: 1-14) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัด้วยการเลน่
ตา่งๆ นัน้พบว่ากิจกรรมการวาดรูปสามารถช่วยสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัใน
ด้านการยบัยัง้ได้เป็นอยา่งดี เพราะเดก็ต้องมีการควบคมุยบัยัง้ตนเองเพื่อให้ได้รูปออกมาในแบบท่ี
ตนต้องการนัน่เอง 

6) การเล่นทรายบ าบัด (Sand Tray/ Sand Worlds) การเล่นทราย
เป็นการเลน่ท่ีเด็กช่ืนชอบมากและรู้สกึเข้าถึงได้โดยง่าย เพราะธรรมชาติของเด็กมกัชอบเลน่ทราย 
เทคนิคการเล่นทรายบ าบดันีเ้ด็กจะได้เล่นทรายในถาด และได้ใช้ตุ๊กตาต่างๆ จ าลองโลกภายใน
ของตน แสดงความคิดความรู้สกึออกมาได้อย่างอิสระผ่านทางการเลน่ การได้ระบายความรู้สกึตา่งๆ 
นีช้่วยท าให้เด็กรู้สึกปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย มีความสงบภายในใจมากขึน้ การเล่นทรายบ าบดัจึง
ช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีการควบคุมอารมณ์ และทักษะการคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้  นอกจากนี ้นัก
บ าบัดจะได้เห็นโลกจ าลองภายในใจของเด็ก ท าให้เข้าใจเด็กได้ดีขึน้ และตวัเด็กเองก็จะเข้าใจ
ตนเองได้ดีขึน้เช่นกันจากการได้เล่นทรายบ าบดัและจากการพูดสะท้อนความรู้สึกของนกับ าบดั
ด้วย 

7) การใช้ดนตรี (Music) เทคนิคการใช้ดนตรีช่วยท าให้ เด็ก รู้สึก
สนุกสนานผ่อนคลายไปกับเสียงของดนตรีและสามารถระบายความรู้สึกภายในออกมาได้อย่าง
เป็นธรรมชาติผ่านการเล่นดนตรี เด็กท่ีได้รับกิจกรรมดนตรีจะช่วยให้การท างานของสมองมีความ
ยืดหยุ่นมากขึน้ เกิดการยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ นอกจากนี ้การเล่นดนตรียงัช่วยท าให้เด็กรู้สึกดีต่อ
ตนเองและช่วยเสริมสร้างทกัษะการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนผา่นการเลน่ดนตรีร่วมกนัได้อีกด้วย ดงัตวัอยา่ง
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จากการศึกษาวิจัยของโมเรโน่และคณะ (Moreno et al., 2011: 1425-1433) ท่ีได้ท าการศึกษา
เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัด้วยกิจกรรมดนตรี ผลการศึกษาพบว่า 
กิจกรรมดนตรีช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิ มีความตัง้ใจ เกิดการพฒันาความจ าขณะท างานและ
การยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8) การเต้นและการเคล่ือนไหว (Dance & Movement) เทคนิคนีช้่วย
ท าให้เด็กได้แสดงความรู้สกึและตวัตนออกมาผ่านทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพราะร่างกาย
และจิตใจมีความสมัพนัธ์กนั ความคิดความรู้สกึของเด็กจงึสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้จากการ
เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวท่ีหนักหรือเบา อ่อนโยนหรือรุนแรง โดยมีผู้บ าบัดคอย
สงัเกตการณ์การเคลื่อนไหวท่ีเด็กแสดงออกมาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้กิจกรรมการเต้นและการ
เคลื่อนไหวนีย้งัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านการยบัยัง้ ความจ าขณะ
ท างาน และความคิดยืดหยุน่ของเดก็ได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย ดงัตวัอยา่งจากการศกึษาของฮลัเพอริน
และคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองผลของการเล่นท่ีมีต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีสมาธิสัน้ พบว่า กิจกรรมการเต้นและการ
เคลื่อนไหวช่วยสง่เสริมให้เด็กเกิดการยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ เพราะเดก็ต้องฝึกควบคมุการเคลื่อนไหว
ของตนเองให้ไปตามจงัหวะเพลง ได้ฝึกความจ าขณะท างานเพราะต้องจดจ าท่าเต้น รวมทัง้ได้ฝึก
ความยืดหยุ่นทางการคดิเพราะเด็กต้องเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวหนึง่ไปยงัอีกการเคลื่อนไหวหนึ่ง
ได้อย่างคล่องแคล่ว การเต้นและการเคลื่อนไหวจึงเป็นการเล่นท่ีสนกุและเป็นเทคนิคช่วยส่งเสริม
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ได้ดีอีกเทคนิคหนึง่ 

9) การป้ัน (Clay) การปัน้เป็นการเลน่ท่ีช่วยกระตุ้นประสาทสมัผสัตา่งๆ 
ของเด็ก ช่วยกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดความรู้สึกออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมทัง้ช่วยฝึก
ความยืดหยุ่นทางการคิดและอารมณ์ได้ดีขึน้ เน่ืองจากเด็กรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการ
จดัการควบคมุงานปัน้ให้เป็นในรูปแบบท่ีตนต้องการได้ และยงัจดัการกบัความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้
ผ่านทางงานปัน้ได้อีกด้วย เทคนิคการปัน้จึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งท่ีช่วยฝึกการควบคมุอารมณ์และ
พฒันาความยืดหยุน่ของเดก็ได้อยา่งสนกุสนานและมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นได้ว่า เทคนิคท่ีใช้ในการเล่นบ าบดัมีความหลากหลาย และสามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักบ าบดัสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความชอบ ความต้องการของเด็กและประโยชน์สงูสดุท่ีเด็กพงึจะ
ได้รับ เม่ือนกับ าบดัใช้เทคนิคการเลน่บ าบดัควบคู่ไปกบัเทคนิคการบ าบดัดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นก็
จะช่วยท าให้การให้การบ าบัดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ช่วยให้เด็กสามารถแสดงความคิด
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ความรู้สึกได้ดีขึน้ เกิดการตระหนักรู้เข้าใจตนเองได้ดีขึน้ และสามารถพัฒนาทักษะการคิดของ
ตนเองได้อยา่งเหมาะสมมากขึน้ด้วย อนึง่ เพื่อให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของเทคนิคการเลน่บ าบดัท่ีมี
ต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กได้ชดัเจนขึน้ ผู้วิจยัจึงได้รวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัเทคนิคการเล่นท่ีช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กมาสงัเคราะห์เป็นตารางงานวิจยั
ความสมัพนัธ์ของเทคนิคการเล่นท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กในตารางท่ี 5 
ดงันี ้

ตาราง 5 ความสมัพนัธ์ของเทคนิคการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

เทคนิคการเล่นบ าบัด ทักษะการคดิเชงิบริหาร 
นิทานบ าบดั (Pykhtina et al., 2012) - ความจ าขณะท างาน 
การเลน่สมมติ 
(Diamond et al., 2007) 

- ความจ าขณะท างาน 
- การยบัยัง้ 
- ความยืดหยุน่ทางการคิด 
- การควบคมุอารมณ์ 
- การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ 

หุน่มือและหน้ากาก 
(Moriguchi et al., 2015) 

- ความจ าขณะท างาน 
- การยบัยัง้ 
 - ความยืดหยุน่ทางการคิด 

ศิลปะและการวาดรูป 
(Traverso et al., 2015) 

- การยบัยัง้ 
 

ดนตรี 
(Moreno et al., 2011) 

- ความจ าขณะท างาน 
- การยบัยัง้ 

การเต้นและการเคลื่อนไหว 
(Halperin et al., 2012) 

- ความจ าขณะท างาน 
- การยบัยัง้ 
- ความยืดหยุน่ทางการคิด 

 
 
 
  



  

 

94 

4.6 ข้อควรค านึงในการท าการเล่นบ าบัด 
รูปแบบของการเล่นบ าบัด 

หลกัการพิจารณาเร่ืองรูปแบบของการเลน่บ าบดัให้แก่เด็กปฐมวยั ว่าควรจะเป็น
การเล่นบ าบดัแบบเดี่ยว หรือจะเป็นการเล่นบ าบดัแบบกลุ่มนัน้ แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) เสนอ
ว่าควรพิจารณาจากประเด็นปัญหาของเด็กเป็นหลกั กล่าวคือ การเล่นบ าบดัแบบเดี่ยวจะมีความ
เหมาะสมกับเด็กท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์เป็นหลัก ส่วนการเล่นบ าบัดแบบกลุ่มจะมีความ
เหมาะสมกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการปรับตวัและทกัษะสงัคมเป็นหลกั แตใ่นความเป็นจริงแล้ว 
การจะตดัสินชีช้ดัลงไปว่าปัญหาท่ีแท้จริงของเด็กคืออะไรนัน้เป็นเร่ืองท่ีท าได้ค่อนข้างยาก ดงันัน้ 
การให้เด็กได้เข้าร่วมการเลน่บ าบดัทัง้แบบเดี่ยวและแบบกลุม่ จะเป็นประโยชน์ตอ่เด็กมากกวา่การ
เข้าร่วมการเล่นบ าบัดแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยนักบ าบัดควรเลือกใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคการบ าบดัท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากประโยชน์สงูสดุท่ีเด็กจะ
ได้รับเป็นส าคญั 

การคัดเลือกเดก็มาเข้าร่วมการเล่นบ าบัด 
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบ าบดัแบบเดี่ยว หรือการเล่นบ าบดัแบบกลุ่ม นกับ าบดัควร

คดัเลือกเด็กท่ีมีความพร้อมและความสมคัรใจในการมาเข้าร่วมการบ าบดั หากเป็นการบ าบดัแบบ
กลุ่ม นกับ าบดัควรคดัเลือกเด็กท่ีมีประเด็นปัญหาคล้ายคลงึกนั อายใุกล้เคียงกนั เพราะจะช่วยท า
ให้เด็กเกิดความรู้สึกเข้าใจกันได้ง่าย แต่ก็อาจเลือกเด็กท่ีมีความแตกต่างกันได้บ้าง เช่น เพศท่ี
ต่างกนั ประสบการณ์ท่ีต่างกนั เพราะเป็นธรรมชาติของกลุ่มท่ีย่อมมีความแตกต่างกนั อีกทัง้เด็ก
จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากความแตกตา่งนีเ้พื่อน าไปใช้ในการพฒันาตนเองด้วย 
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเลือกเด็กท่ีมีความแตกต่างกันมากเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกยอมรับ และความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันได้ยากขึน้  นอกจากนี ้การคดัเลือกเด็กต้อง
ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุท่ีเด็กจะได้รับจากการคดัเลือกของนกับ าบดัด้วยเป็นส าคญั  

ขนาดของกลุ่ม 
หากเป็นการบ าบัดแบบกลุ่ม โดยทั่วไปควรมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 6-8 คน 

เพราะหากมีจ านวนมากกว่านีจ้ะท าให้เด็กไม่มีโอกาสส ารวจปัญหาของตนได้อย่างเพียงพอ 
รวมทัง้นกับ าบดัก็อาจดแูลเด็กได้ไม่ทัว่ถึงด้วย และถ้าหากมีจ านวนเด็กน้อยกว่านี ้ก็จะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กได้น้อยเกินไป อยา่งไรก็ตาม ในการท าการเลน่บ าบดัแบบกลุม่กบัเด็กเลก็นัน้
ควรมีจ านวนเด็กไม่เกิน 6 คน ต่อผู้ บ าบัด 1 คน จึงจะถือว่ามีความเหมาะสม (Sweeny et al., 
2014) 
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ระยะเวลา 
เน่ืองจากเด็กเล็กมีช่วงความสนใจสัน้ โดยมากการบ าบดัเด็กเล็กแบบรายบคุคล

และแบบกลุ่มจึงควรใช้เวลาครัง้ละไม่เกิน 30-45 นาที เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อ หรือเหน่ือยเกินไป 
รวมทัง้เด็กจะได้มีเวลาในการคิดทบทวนถึงสิ่งท่ีได้พดูคยุไปด้วย แต่หากมีกิจกรรมการเล่นควบคู่
ไปกบัการบ าบดัด้วย สามารถขยายระยะเวลาในการบ าบดัได้เป็น 1 ชัว่โมง โดยอาจจดัการบ าบดั
ให้มีความเข้มข้นมากขึน้ เช่น สัปดาห์ละ 2 ครัง้ เป็นต้น ซึ่งจ านวนครัง้ (Session) ท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการบ าบดัเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ น้อยกว่า 14 ครัง้ เช่น 8 ครัง้ 10 ครัง้ 
เป็นต้น (Landreth et al., 2009) 

จากปัจจยัดงักล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่านกับ าบดัต้องค านึงถึงปัจจยัหลายประการใน
การบ าบดัเด็กปฐมวยั ซึง่การมีความเข้าใจและการค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นนีจ้ะช่วย
ให้นกับ าบดัสามารถออกแบบรูปแบบการเล่นบ าบดัท่ีมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นบ าบัด 
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่ามีการศึกษาท่ีใกล้เคียง

กบัการพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีพฒันาการปกต ิและเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วยการเลน่บ าบดั 
ดงันี ้

มนู (Moon, 2001: 43-53) ได้ท าการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพเร่ืองประสิทธิผลของ
การเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางท่ีมีต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย โดยให้
ค าปรึกษาเด็กแบบรายบคุคลและแบบกลุม่ และใช้วิธีการสงัเกตและการสมัภาษณ์เด็กในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วย ผลการศกึษาพบว่า การเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางส่งผลให้เด็กเกิดการ
ยอมรับตนเอง มีวฒุิภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ดีขึน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของโคชรันและคณะ 
(Cochran et al., 2012: 3-28) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็น
ศนูย์กลางท่ีมีต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กเล็ก โดยจดัให้มีการเล่นบ าบดัแก่เด็กเล็ก
ท่ีโรงเรียนสปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที เป็นจ านวนทัง้หมด 18 ครัง้ ผลการศกึษาพบวา่ เด็กท่ีเข้า
ร่วมการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางมีพฒันาการทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมสงูขึน้
กวา่ก่อนการเข้าร่วมการบ าบดัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

มีงานวิจยัหลายชิน้ท่ีแสดงให้เห็นวา่ การเลน่บ าบดัแบบเดก็เป็นศนูย์กลางเป็นวิธี
ท่ีช่วยพฒันาอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นจากการศกึษาของ
ของสตลัเมเกอร์และเรย์ (Stulmaker & Ray.2015: 127-133) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองประสิทธิผล
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ของการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางในเด็กปฐมวยัท่ีมีความวิตกกงัวลจ านวน 53 คน โดยมี
การใช้แบบวดัประเมินความวิตกกงัวลของเด็กก่อนและหลงัการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การ
เล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลางสามารถช่วยลดความกังวลของเด็กได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และช่วยให้เด็กสามารถแสดงความรู้สึกใหม่ๆ ท าพฤติกรรมใหม่ๆ เกิดความยืดหยุ่นทางการคิดได้
หลายหลายมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมอนเตเมเยอร์(Montemayor, 2014) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางท่ีมีต่อพฤติกรรมของเด็ก
เลก็ โดยท าการศกึษาด้วยวิธีเชิงคณุภาพแบบกรณีศกึษารายบคุคลกบัเด็กกลุม่ตวัอยา่งอาย ุ3-6 ปี 
จ านวน 12 คน ซึง่ได้รับการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางทกุสปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 
1 ชัว่โมงเป็นระยะเวลาทัง้หมด 12 สปัดาห์ ผลการศกึษาพบว่าพฤติกรรมทางลบ เช่น ปัญหาการ
แยกตัว พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กลดลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ เช่น เข้าสงัคมกับผู้ อ่ืนดีขึน้ สรุปผลการวิจยัได้ว่าการเล่นบ าบดัแบบเด็ก เป็น
ศนูย์กลางเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพตอ่การบ าบดัเด็กเล็กเพื่อพฒันาพฤตกิรรมของเดก็ ซึง่ก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัการศกึษาของแบกเกอลี (Baggerly, 1999) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองผลของการเล่น
บ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางท่ีมีต่อการปรับตัวของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัย
จ านวน 15 คน แบง่เป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง และมีการทดสอบก่อนและทดสอบหลงัด้วย
แบบประเมินจากครูในการประเมินพฤติกรรมของเด็ก โดยเด็กกลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมการเล่น
บ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 20 นาที รวมทัง้สิน้ 10 สัปดาห์ ผล
การศึกษาพบว่า เด็กกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมทางบวกเพิ่มมากขึน้ เช่น มีการควบคมุตนเองดีขึน้ 
ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง มีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสมมากขึน้ มี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนมากขึน้ และมีการปรับตวัท่ีดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

แบรนด์ (Brandt, 1991) ท าการศึกษาประสิทธิผลของการเล่นบ าบัดท่ีมีต่อ
อารมณ์และพฤติกรรมของเด็กเล็ก โดยท าการศกึษาในเด็กอนบุาลทัง้หมดจ านวน 29 คน แบง่เป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยเด็กกลุ่มทดลองจ านวน 15 คน ได้รับการรับการเล่นบ าบดัสปัดาห์
ละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ ส่วนเด็กกลุ่มควบคมุจ านวน 14 คน ไม่ได้รับกิจกรรมการเล่น
บ าบดัแตอ่ย่างใด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัคือ แบบประเมินอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กก่อนและ
หลังการทดลอง ผลการศึกษาท่ีได้คือ เด็กกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และ
พฤติกรรมทางบวกได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กลา่วคือ มีความกงัวล ความเศร้าลดลง มีอารมณ์
แจ่มใสมากขึน้ มีการปรับตวัท่ีดีขึน้ เข้ากบัผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ สรุปได้ว่า การเล่นบ าบดัมีบทบาทส าคญั
มากในการสง่เสริมพฒันาอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กเลก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั
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การศกึษาของเรนน่ี (Rennie, 2000) ท่ีท าการศกึษาเร่ืองประสิทธิผลของการเล่นบ าบดัท่ีมีต่อการ
ปรับตวัของเด็กปฐมวยั โดยท าการศึกษาในเด็กอนุบาลหรือเด็กปฐมวัยจ านวนทัง้หมด 28 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยเด็กกลุ่มทดลองจ านวน 15 คน ได้รับการรับการเล่น
บ าบดัแบบกลุ่มสปัดาห์ละ 1 ครัง้ๆ ละ 45 นาที เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 14 สปัดาห์ ส่วนเด็กกลุ่ม
ควบคุมจ านวน 13 คน ไม่ได้รับกิจกรรมการเล่นบ าบดั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัคือ แบบประเมิน
พฤตกิรรมของเดก็จากผู้ปกครอง โดยท าการประเมินก่อนและหลงัการทดลอง ผลการศกึษาท่ีได้รับ
คือ การเล่นบ าบดัส่งผลต่อการพฒันาพฤติกรรมและการปรับตวัของเด็กได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และมีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของจาราเรและคณะ (Jarareh et al., 2016: 1-9) ท่ี
ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของการเล่นบ าบัดแบบกลุ่มท่ีมีต่อความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรมของเด็กปฐมวยั โดยท าการทดลองในเด็กปฐมวยัจ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 30 คน และกลุม่ควบคมุจ านวน 30 คน มีการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้
วดัคือ แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ และความก้าวร้าวในเดก็เลก็ ผลการศกึษาพบวา่ การเลน่บ าบดั
แบบกลุ่มสามารถช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กเล็ก รวมทั ง้
ช่วยสง่เสริมพฤตกิรรมทางบวกของเดก็ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นอกจากในเด็กปฐมวยัท่ีมีพัฒนาการปกติแล้ว การเล่นบ าบดัยงัช่วยลดภาวะ
สมาธิสัน้ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดงัเช่นการศกึษาของบาร์เซ
แกร่ี และซามีน่ี (Barzegary & Zamini, 2011: 2216-2218) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองประสิทธิผลของ
การเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยท าการศกึษาในเด็กอนบุาลหรือเด็กปฐมวยั
จ านวนทัง้หมด 14 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละเท่า ๆ กัน โดยเด็กกลุ่ม
ทดลองได้รับการรับการเล่นบ าบดัอย่างเข้มข้น 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ เป็นจ านวนทัง้หมด 10 ครัง้ ส่วน
เด็กกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการเล่นบ าบัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดคือ แบบสอบถามอารมณ์และ
พฤติกรรมของเด็กจากผู้ปกครองโดยท าการวดัก่อนและหลงัการทดลอง ผลการศกึษาท่ีได้รับคือ เด็ก
กลุ่มท่ีได้รับการเล่นบ าบัดมีภาวะสมาธิสัน้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการเล่นบ าบัด
สามารถพัฒนาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ การยับยัง้ตนเองในเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของจาฟารีและคณะ (Jafari et al., 2011: 37-42) ท่ีศกึษาเร่ืองประสิทธิผล
ของการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่พฤติกรรมการปรับตวัของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยท าการศกึษา
ในเด็กปฐมวยัจ านวนทัง้หมด 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุอย่างละเท่าๆ กนั โดย
เด็กกลุ่มทดลองได้รับการเล่นบ าบัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที รวมทัง้สิน้
จ านวน 15 ครัง้ แต่กลุ่มควบคุมไม่ได้ รับการจัดกระท าแต่อย่างใด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดคือ  
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แบบวดัภาวะสมาธิสัน้และแบบวดัพฤติกรรมของเด็ก โดยให้ครูเป็นผู้วดัก่อนและหลงัการทดลอง 
ผลการศึกษาท่ีได้รับคือ เด็กกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบัดมีภาวะสมาธิสัน้ลดลง สามารถ
ควบคมุยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ ลดอาการอยูไ่ม่น่ิงได้มากขึน้ รวมทัง้มีการปรับตวัท่ีดีขึน้ด้วย 

การเล่นบ าบดัยงัช่วยส่งเสริมทกัษะทางอารมณ์และสงัคมของเด็กปฐมวยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย ดงัเช่นการศึกษาของวิลเกสและคณะ (Wilkes et al., 2011: 231-240) ท่ีศึกษา
เร่ืองประสทิธิผลของการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะทางสงัคมในเด็กปฐมวยัท่ีสมาธิสัน้ โดย
ท าการศกึษาในเด็กอนบุาลจ านวนทัง้หมด 28 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุอย่างละเท่าๆ 
กนั โดยเด็กกลุม่ทดลองได้รับการเลน่บ าบดัทกุสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 
7 สปัดาห์ แตก่ลุม่ควบคมุไม่ได้รับการจดักระท าแตอ่ย่างใด ผลการศกึษาท่ีได้รับคือ การเลน่บ าบดั
ช่วยพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัท่ีสมาธิสัน้ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการเล่น
ทางสงัคม การเล่นอิสระ การเล่นกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทกัษะสงัคมของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัการศกึษาของ
พูคคาน่า (Puhhkarna, 2014: 35-36) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของการเล่นบ าบดัท่ีมี
ต่ออารมณ์และทักษะสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึ่งการวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิง
คณุภาพโดยมีการสงัเกตและสมัภาษณ์เด็กท่ีเข้าร่วมการบ าบดัทกุสปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ เป็น
เวลา 8 เดือน ผลการศกึษาพบวา่ การเลน่บ าบดัช่วยพฒันาอารมณ์ ทกัษะสงัคมและความสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืนของเดก็เลก็ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อยา่งประสบความส าเร็จโดยไม่ต้องใช้ยา 

นอกจากนี ้ยังพบว่าการเล่นบ าบัดสามารถช่วยพัฒนาความคิด อารมณ์ 
พฤตกิรรม รวมทัง้ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
ด้วย ดังเช่นจากการศึกษาของไพค์ทีน่าและคณะ (Pykhtina et al., 2012) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง
ประสิทธิผลของการเล่นบ าบัดท่ีมีต่อเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยท าการศึกษาด้วยวิธีการเชิง
คณุภาพด้วยการใช้กิจกรรมการเล่นบ าบดัระยะยาวกบัเด็กท่ีเป็นกรณีศกึษาจ านวน 2 คน กิจกรรม
การเล่นบ าบดัท่ีใช้ เช่น การเล่นสมมติ ศิลปะ วาดรูประบายสี เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า การเล่น
บ าบดัช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็น
อย่างดี ซึง่คล้ายคลึงกบัการศึกษาของโฟรูซานเด และแมนดี (Foroozandeh & Mandieh, 2014: 
1005-1009) ท่ีท าการศกึษาวิจยัเร่ืองประสทิธิผลของการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่ความจ าในเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้ โดยใช้กิจกรรมการเล่นบ าบดัควบคู่ ไปกับการสอนเทคนิคช่วยจ าต่างๆ ในเด็ก
ปฐมวยัจ านวน 22 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคมุ 12 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน โดยเด็กกลุ่มทดลอง
ได้เข้าร่วมการเล่นบ าบัดเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 30-45 นาที รวมระยะเวลา
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ทัง้สิน้ 1 เดือน ส่วนเด็กกลุ่มควบคมุไม่ได้รับการจดักิจกรรมใดๆ หลงัการทดลองพบว่า เด็กกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดัเกิดการพฒันาความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ตนเอง มีการวางแผน 
ความสนใจและสมาธิสงูขึน้มากกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และสรุปได้ว่าการจดั
กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนากระบวนความคิด ความจ าขัน้สูง หรือทักษะการคิดเชิงบริหารมี
ความส าคญัตอ่การพฒันาเด็กเลก็เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กเลก็ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ซึง่กิจกรรม
การเล่นสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเล็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่า การเล่นบ าบัดสามารถช่วยส่งเสริมทักษะ
ต่างๆ ของเด็กปฐมวยัได้เป็นอย่างดีทัง้ในเด็กปฐมวยัท่ีมีพฒันาการปกติ และในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ โดยในเด็กปฐมวยัท่ีมีพฒันาการปกตินัน้ การเลน่บ าบดัช่วยสง่เสริมให้เด็กสามารถ
แสดงความคิดความรู้สกึได้อย่างอิสระ มีความเข้าใจในตนเองดีขึน้ สง่เสริมให้เด็กเกิดการยอมรับ
ตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้ดีขึน้ ช่วยให้เด็กลดความกงัวล
ลง มีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง สามารถแสดงความรู้สึกใหม่ๆ ท าพฤติกรรมใหม่ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ เกิดความคดิยืดหยุน่หลากหลายมากขึน้ มีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนดีขึน้ และมีการปรับตวั
ท่ีดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ส าหรับในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้ จากการศึกษาวิจัยพบว่าการเล่น
บ าบัดสามารถช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเล่นบ าบัดสามารถ 
ช่วยพฒันาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ ช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่งของเด็ก ท าให้เด็กสามารถควบคมุยบัยัง้
ตนเองได้ดีขึน้ เกิดการปรับตวัได้ดีขึน้ รวมทัง้การเล่นบ าบดัยงัช่วยส่งเสริมทกัษะทางอารมณ์และ
สงัคมของเด็กได้ดี ส่งผลให้เด็กสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้ มีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน
ดีขึน้ นอกจากนี ้การเลน่บ าบดัยงัสามารถชว่ยพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงู หรือทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะการเล่นบ าบัดสามารถ 
ช่วยปรับโครงสร้างสมองสว่นหน้าของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้และทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่อง
ไปให้มีการท างานได้ยืดหยุ่นมากขึน้ มีประสิทธิภาพในการท างานได้ดีขึน้ โดยมีนักบ าบัดเป็น 
ผู้ เอือ้อ านวยเทคนิคการบ าบดั และกิจกรรมการเลน่ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เช่น การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเด็ก การสะท้อน
ความรู้สกึและพฤติกรรมของเด็ก ให้การยอมรับ ใสใ่จ แสดงความเข้าใจเพื่อให้เด็กรู้สกึผ่อนคลาย 
เกิดความไว้วางใจในตวันกับ าบดั รวมทัง้มีการใช้เทคนิคก าหนดขอบเขตเพ่ือช่วยให้เด็กสามารถ 
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ส ารวจ ฝึกก ากับควบคุมยับยัง้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ พฤติกรรมของตนเองได้ดีขึน้  
(Stewart et al., 2016) ซึง่นอกจากการใช้เทคนิคการบ าบดัดงักลา่วแล้ว นกับ าบดัสามารถเลือกใช้
กิจกรรมการเล่นได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็ก เช่น การใช้กิจกรรมการเต้น การเคลื่อนไหวควบคมุร่างกาย เกมการเล่นต่างๆ ท่ีมี
ความหลากหลาย สนุก ผ่อนคลาย และท้าทายความสามารถซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กได้อย่างสนุกสนานและจูงใจให้เด็กเกิดการพฒันาตนเองได้ดีขึน้ (Yeager, 2009) 
รวมทัง้เม่ือเด็กได้รับกิจกรรมการเล่นท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ืองกบัเพื่อน
รุ่นราวคราวเดียวกนั ก็ช่วยให้ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยูไ่ด้ยาวนานมากขึน้ และเด็กได้
มีประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ ทกัษะใหม่ๆ รู้จกัเพื่อนใหม่ๆ ในการช่วยท าให้เด็กรู้จกั
ปรับตัวในการอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน ฝึกการใช้ความคิด ความจ า การก ากับยับยัง้ควบคุมตนเอง  
มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ รู้จักประนีประนอม การวางแผนแก้ปัญหา มีการแสดงออกทาง
อารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากขึน้ในบรรยากาศการเล่นท่ีอบอุ่นผ่อนคลายสนุกสนาน  
สิง่เหลา่นีจ้งึช่วยกระตุ้นการท างานของสมองสว่นหน้าได้ดี ช่วยท าให้เด็กมีภาวะสมาธิสัน้ลดลง อาการอยูไ่ม่
นิ่ง หุนหันพลันแล่นลดลง มีสมาธิ การจดจ่อเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้สามารถส่งเสริมทักษะการคิด 
เชิงบริหารของเดก็ได้ดีขึน้อยา่งมีประสิทธิภาพ การเลน่บ าบดัจึงเป็นกิจกรรมการเลน่ท่ีเด็กรู้สกึสนกุ
ช่ืนชอบ และมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ได้เป็นอยา่งดี (Faroozandeh & Mandieh, 2014) 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวสรุปได้ว่า การเล่น
บ าบดัสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดี 
รวมทัง้สามารถช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และทกัษะสงัคมของเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย การเล่นบ าบดัจึงมีความเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ผู้ วิจัยจึงน าการเล่นบ าบัดมาเป็นแนวทางในการสร้าง
โปรแกรมการเลน่บ าบดัเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ตอ่ไป 

5. กรอบแนวคดิในการวิจยั 
การพฒันาโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยั

ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ครัง้นี ้ผู้วิจยัออกแบบการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
การวิจัยระยะท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิง

บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยผู้วิจยัได้ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ประกอบกบัน าผลท่ีได้จาก
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การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมาท าการวิเคราะห์และก าหนดองค์ประกอบในการศึกษาวิจัย เพื่อ
พฒันาเป็นแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยองค์ประกอบท่ี
ค้นพบจากการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ การยบัยัง้ ความจ าขณะท างาน ความยืดหยุ่นทางการคิด การ
ควบคมุอารมณ์ และการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 

การวิจัยระยะท่ี 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัตา่งๆ รวมทัง้น าผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญมาสร้างเป็นโปรแกรมการ
เลน่บ าบดัเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยน าผลการศกึษา
ท่ีได้จากการวิจัยในระยะท่ี 1 มาก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เกิดการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้ 

การวิจยัระยะท่ี 3 มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ี
มีตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยผู้วิจยัได้น า
โปรแกรมการเลน่บ าบดัมาเป็นตวัแปรจดักระท า และมีทกัษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสัน้
ของเด็กเป็นตวัแปรตาม 

เม่ือวิเคราะห์ผลการวิจยัระยะท่ี 1-3 แล้ว ผู้วิจยัน าข้อค้นพบท่ีได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์และ
อภิปรายผลเป็นข้อสรุปในการศกึษาวิจยัครัง้นีต้ามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ซึง่ผลการวิจยัในทุก
ระยะร่วมกนัสง่ผลให้การวิจยัครัง้นีมี้ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ในการพฒันาโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

6. สมมตฐิานในการวิจยั 
1. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีทกัษะการคิดเชิง

บริหารท่ีสงูขึน้ในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อนการ
ทดลอง 

2. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีทกัษะการคิดเชิง
บริหารสงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้รับการเลน่บ าบดั ทัง้ในระยะหลงั
การทดลองและระยะการตดิตามผล 

3. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีภาวะสมาธิสัน้
ลดลงในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อนการทดลอง 

4. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีภาวะสมาธิสัน้
ลดลงมากกว่าเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับการเล่นบ าบดั ทัง้ในระยะ
หลงัการทดลองและระยะการติดตามผล 

 

 ระยะที่ 2 
การสัมภาษณ์เพ่ือสร้าง
โปรแกรมการเลน่บ าบดั 

ระยะที่ 3 
ประสทิธิผลของโปรแกรม 

ตัวแปรจัด
กระท า 

โปรแกรมการเล่น
บ าบดั 

ตัวแปรตาม 
1. ทกัษะการคิดเชิง
บริหาร 
2. ภาวะสมาธิสัน้ 

ระยะที่ 1 

ก า รสั ม ภ าษ ณ์
เพ่ือสร้างแบบวัด
ทักษะการคิดเชิง
บริหาร 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของแบบวัด
ทักษะการคิดเชิง
บริหาร 



 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีขัน้ตอนการด าเนินการ
วิจยั ดงันี ้

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง “การพฒันาโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed-method research) และมีการออกแบบการวิจัยเป็นแบบแผนแบบรองรับภายใน 
(Embedded design:Embedded Experimental Model) 

ขัน้ตอนการด าเนินการวจิัย 
ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยั
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร  

ระยะท่ี 2 การสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 

ระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง 

รายละเอียดของขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย และกรอบการด าเนินการวิจัย มีดัง
ภาพประกอบ 4 และภาพประกอบ 5 ดงัตอ่ไปนี ้
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ระยะที่ 1 การวเิคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคดิเชงิบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้จึงท าการสรุปวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิง
บริหารในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

2. สร้างแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าแบบวดัท่ีได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่
ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจริง 

3. น าแบบวดัท่ีได้มาแก้ไขให้สมบรูณ์ เพื่อน าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างจริง และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั 

ระยะที่ 2 การสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคดิเชงิบริหารของเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสัน้ 

4. น าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิจัยในระยะท่ี 1 และการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาท าการ
วิเคราะห์เนือ้หาเก่ียวกับการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เพ่ือ
สร้างประเดน็ค าถามการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

5. ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของ
เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

6. น าเสนอโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ทรงคณุวฒุิช่วยท าการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

7. น าโปรแกรมการเล่นบ าบัดท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ก่อนการน าไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 

ระยะที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด 

8. น าโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีแก้ไขปรับปรุงจนมีความสมบรูณ์แล้วมาใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 

9. สรุปผลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล ทัง้เชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ 

10. สรุปความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั   
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ระยะที่ 1 
การวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ระยะที่ 2 
การสร้างโปรแกรม 

ระยะที่ 3 
การศึกษาผลของโปรแกรม 

ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
และสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ 

 
ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
และสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ 

 ก่อนการทดลอง 
แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร
และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้     

ก าหนดประเดน็การสมัภาษณ์  สร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดั  

     
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

 
ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบคณุภาพ

โปรแกรมการเลน่บ าบดั 
 

ระหว่างการทดลอง 
การสงัเกต บนัทกึพฤติกรรมเดก็ 

     
ลกัษณะและองค์ประกอบของ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

 ปรับปรุงโปรแกรม  
หลังการทดลอง 

แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
แบบวดัภาวะสมาธิสัน้ 

การสงัเกต บนัทกึพฤติกรรมเดก็ 
การสมัภาษณ์ครูของเดก็ 

   

 ทดลองใช้โปรแกรม  
    

สร้างแบบวดัทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะ

สมาธิสัน้ 

 
น าโปรแกรมไปใช้กบักลุม่

ตวัอยา่ง 
 

    

  โปรแกรมการเลน่บ าบดัฉบบั
สมบรูณ์ 

 การตดิตามผล 
แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ 

ผู้ทรง ฯ ตรวจสอบคณุภาพแบบวดั   

    
ทดลองใช้     

    น าข้อมลูเชิงปริมาณและ 
เชิงคณุภาพท่ีได้มาวิเคราะห์ 
เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรม 

เก็บรวบรวมข้อมลูจริง    

    
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั     

     
แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

ฉบบัสมบรูณ์ 
    

ภาพประกอบ 5 กรอบการด าเนินการวิจยั 
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การศึกษาวิจัยครัง้นีมี้การด าเนินการวิจัย 3 ระยะ โดยมีรายละเอียดของแต่ละระยะดงันี ้

การวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิสัน้ 

1. ผู้วิจยัวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
ด้วยวิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) จากผู้ เช่ียวชาญในด้านการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ เพื่อจะได้ทราบถึงความหมาย ลกัษณะและองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความ
เหมาะสมตอ่การพฒันาในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึง่ผู้วิจยัท าการเลือกผู้ เช่ียวชาญทัง้ 6 คน 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลือกผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและ
มีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็นระยะ
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มมุมอง ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจยัติดต่อผู้ เช่ียวชาญทัง้ 6 
คนนีเ้พื่อขอความร่วมมือในการเป็นผู้ให้ข้อมลูหลกัในการวิจยั 

2. ผู้ วิจัยก าหนดประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อน าไปสร้างรูปแบบการสมัภาษณ์ โดยประเด็นค าถามสะท้อนถึงลกัษณะ
และองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ จากนัน้จึงน าข้อมลู
ท่ีได้มาท าการสรุป วิเคราะห์ ตรวจสอบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความ
เหมาะสมต่อเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และน าผลท่ีได้ไปสร้างแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

3. น าแบบวดัท่ีได้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบคุณภาพในด้านความเท่ียงตรงเชิง
เนื อ้หา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัช นีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดกับนิยามท่ีผู้ วิจัยได้ก าหนดไว้ 
รวมทัง้ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบวดั (Reliability) จากการน าแบบวดัไปทดลองใช้ (Try out) 
กบัเด็กปฐมวยัท่ีสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ครูผู้ดแูลเด็กเป็นผู้ตอบแบบวดั
ทกัษะการคดิเชิงบริหารของเดก็ และหาคา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากนัน้จึงน าแบบวดัท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากการ
ทดลองใช้แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจริงซึ่งเป็นเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ใน
โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน โดยให้ครูผู้ดแูลเด็กเป็นผู้ตอบแบบวดัทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเด็ก แล้วจึงน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor 
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Analysis: CFA) ซึ่งแม้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 คนจะค่อนข้างน้อย แต่ก็ถือว่ายอมรับได้ (Fair) 
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Comrey & Lee, 1992) 

1. การเลือกผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล 

กลุม่ท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ  
1. ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กท่ีมีภาวะสมาธิ

สัน้จ านวน 6 คน 
2. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 

คน โดยให้ครูผู้ดแูลเด็กเป็นผู้ตอบแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีมี้ 2 กลุม่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ผู้ ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการค้นหาลกัษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิด

เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
ผู้ ให้ข้อมูลของกลุ่มนีค้ือ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คน ท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มมุมอง ประสบการณ์ตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะและองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลจ านวน 6 คนนีถื้อว่ามีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป
ส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึ (ชาย โพธิสิตา, 2559) โดยผู้วิจยัท าการคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญทัง้ 6 คน
อย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และน าผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญไปสร้าง
แบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึ่งมีขัน้ตอนและรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ผู้ วิจยัท าการติดต่อไปยงัผู้ เช่ียวชาญเพื่อแนะน าตวัและชีแ้จงให้
ทราบถึงจดุประสงค์และประโยชน์ของการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้รวมทัง้น าสง่หนงัสือขอความร่วมมือ
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยงัผู้ เช่ียวชาญทกุท่าน เม่ือผู้ เช่ียวชาญตอบ
ตกลงในการให้การสมัภาษณ์เชิงลกึแล้ว ผู้วิจยัจึงท าการนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์ 

1.2 ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เช่ียวชาญเป็นรายบุคคล 
จนกระทั่งได้รูปแบบของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีแน่นอน มีความซ า้กันของข้อมูล ข้อมลูมีความ
อิ่มตวัแล้ว ผู้วิจยัจงึยตุิการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพื่อด าเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมลู 
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1.3 ผู้วิจยัน าผลท่ีได้จากข้อ 1.2 มาใช้ร่วมกบัการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างเป็นแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ จากนัน้จึงน าแบบวดัท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพแล้วไปใช้เก็บข้อมลูเชิงปริมาณกบัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน โดยให้ครูท่ีรู้จักและ
ใกล้ชิดกบัเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็นผู้ตอบแบบวดัเพื่อประเมินทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเดก็ตามความเป็นจริง 

กลุ่มที่ใช้ในการสร้างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสัน้ 

กลุม่ตวัอย่างนี ้คือ เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 200 คน โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัได้มาจากการเลือกสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบไม่อาศยั
ความน่าจะเป็น (Non- probability Sampling) ซึ่งเก็บข้อมูลจากครูผู้ สอนเด็กระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) 
โดยให้ครูท่ีรู้จกัและใกล้ชิดกบัเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็นผู้ตอบแบบวดัภาวะสมาธิ
สัน้ THASS ของเด็ก (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) รวมทัง้ตอบแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กตามความเป็นจริง จากนัน้จงึให้ครูช่วยแนะน าครูคนอ่ืนๆ ท่ีสอนเดก็ระดบัปฐมวยัในโรงเรียน
เขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้รู้จกัและใกล้ชิดกบัเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเช่นกนัช่วย
ตอบแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ THASS และแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กด้วย โดยครู 1 คน
ตอบแบบวดัแทนเดก็ประมาณ 2-5 คน จนได้แบบวดัครบทัง้ 200 ฉบบั โดยมีเกณฑ์คดัเลือกดงันี ้

1) เป็นเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 
200 คน โดยให้ครูผู้ดแูลเด็กเป็นผู้ตอบแบบวดัประเมินพฤติกรรมของเดก็ 

2) ครูผู้ดแูลเดก็ต้องรู้จกัและใกล้ชิดกบัเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
ผู้ วิจัยน าผลท่ีได้ไปสรุปประมวลความรู้ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ซึ่งแม้
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 คนจะค่อนข้างน้อยเน่ืองจากมีข้อจ ากดัในเร่ืองหลกัเกณฑ์การคัดเลือก
กลุม่ตวัอยา่ง แตก็่ถือวา่สามารถยอมรับได้ (Fair) ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Comrey & Lee, 
1992) 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในระยะท่ี  1 มี  2 แบบคือ 1.แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก

ผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง (ภาคผนวก ข) 2.แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ (ภาคผนวก ค) โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้างเก่ียวกับทักษะการคิด
เชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ มี 2 ตอน คือ เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัลกัษณะและ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีสมาธิสัน้ เช่น ท่านคิดว่าเด็กปฐมวยัท่ี
สมาธิสัน้นัน้ มีลกัษณะของการคดิเชิงบริหารอย่างไร เป็นต้น 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1) ผู้ วิจัยก าหนดข้อค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ เพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ โดยผู้วิจยัน าองค์ประกอบ
ท่ีได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาสรุปและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างข้อค าถาม 

2) การตรวจสอบความตรงโดยผู้ วิจัยเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
ประเด็นต่างๆ ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูของเคร่ืองมือกบัความมุ่งหมายการวิจยั ถ้าสอดคล้องกนั
แสดงวา่เคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นัน้มีความตรงเชิงเนือ้หา 

3) การตรวจสอบความตรงโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งผู้ วิจัยขอให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาช่วยท าการตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของประเด็นข้อค าถามและภาษาท่ีใช้ จากนัน้
ผู้ วิจัยท าการปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพื่อให้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้างมีความเหมาะสมและสมบรูณ์มากท่ีสดุ 

4) ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขจนมีความสมบูรณ์แล้วไปท าการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีผู้วิจยัได้ท าการนดัหมายไว้ 

ตวัอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง 
เร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี

ภาวะสมาธิสัน้ 
ตัวอย่างประเดน็ค าถามในการสัมภาษณ์ 

ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ 

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
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1) ท่านคิดว่าเด็กปฐมวยัท่ีมีสภาวะสมาธิสัน้ มีลกัษณะของการคิดเชิง
บริหารอย่างไร 

2) ท่านคิดว่าเด็กปฐมวยัท่ีมีสภาวะสมาธิสัน้ มีลกัษณะของการคิดเชิง
บริหารแตกตา่งจากเดก็ปกตอิยา่งไร 

3) ท่านคิดว่าองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

4) ท่านคิดว่าองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้มีความแตกตา่งจากเดก็ปกตหิรือไม่ อยา่งไร 

ตวัอย่างประเด็นค าถามในการสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไม่ได้เป็นข้อจ ากัด
ในการสมัภาษณ์ แตใ่ช้เป็นเพียงแนวทางในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้ ซึง่ประเดน็ค าถามใน
การสมัภาษณ์ดงักลา่วสามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตอ่สถานการณ์และ
บริบทในการสมัภาษณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อลกัษณะ องค์ประกอบ ของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างชดัเจนมากท่ีสดุ ซึ่งผู้ วิจยัหลีกเลี่ยงไม่ใช้ค าถาม
ชีน้ า แต่เอือ้อ านวยให้การสมัภาษณ์ด าเนินไปด้วยความราบร่ืนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และน าผลท่ีได้นีจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกนีไ้ปท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

2.2 แบบวัดทักษะการคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 
 ขัน้ตอนในการสร้างแบบวดัมีดงันี ้(ชาย โพธิสติา, 2559) 

1) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเชิงลึกมาก าหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยผู้ วิจัยจัด
กระท าข้อมลูด้วยการจดัหมวดหมู่ท่ีมีความคล้ายคลงึกนัอยู่ร่วมกนั สรุปเรียบเรียงข้อมลูท่ีรวบรวม
ได้ทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์เนือ้หาเก่ียวกบัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบและพฒันาตวับ่งชีท้กัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ต่อไป ซึ่งองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ท่ีผู้ วิจยัใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยั ได้แก่ การยบัยัง้ความจ าขณะท างาน ความยืดหยุ่นทางการคิด การ
ควบคมุอารมณ์ และการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ  

2) ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้รับทัง้หมดมาสร้างแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และน าเสนอแบบวดัให้ผู้ทรงคณุวฒุิช่วยตรวจสอบคณุภาพความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบวัด (Reliability)  
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ด้วยการน าแบบวดัไปทดลองใช้กบัเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยให้ครูเป็นผู้ตอบแบบวดัประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก จากนัน้จึงน าแบบวดัท่ีผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน โดยให้ครูท่ีรู้จักและใกล้ชิดกับเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
6 เดือนเป็นผู้ตอบแบบวดัเพ่ือประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ตามความเป็นจริง 

ตัวอย่างแบบวัดทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 
 ค าชีแ้จง แบบวดัประกอบด้วย 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
 กรุณาเลือกตอบข้อท่ีตรงกบัเด็กตามความเป็นจริงมากท่ีสดุเพียงข้อเดียว 

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัเพศของเด็ก  
เพศของเด็ก ( ) ชาย ( ) หญิง 
 ตอนท่ี 2 แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
 ค าชีแ้จง ในระยะ 6 เดือนท่ีผ่านมานี ้เด็กมีพฤติกรรมต่อไปนีม้ากเพียงใด 

กรุณาเลือกตอบข้อท่ีตรงกบัเด็กตามความเป็นจริงมากท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
ลักษณะของแบบวัดนีป้ระกอบด้วยข้อค าถามต่าง ๆ ในแต่ละข้อค าถามให้เลือก

ค าตอบเพียงข้อเดียว ลกัษณะค าตอบเป็นแบบประเมินคา่ของ Likert Scale มีข้อเลือก 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ โดยในแตล่ะข้อเลือกมีความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

 มากท่ีสดุ  หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็มากท่ีสดุ  
 มาก  หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็มาก 
 ปานกลาง  หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็ปานกลาง 
 น้อย  หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็น้อย 
 น้อยท่ีสดุ  หมายถึง สอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กน้อยท่ีสุด หรือไม่

สอดคล้องเลย 
แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นี ้มีองค์ประกอบ

ของทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้หมด 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการยบัยัง้ องค์ประกอบ
ด้านความจ าขณะท างาน องค์ประกอบด้านความยืดหยุ่นทางการคิด องค์ประกอบด้านการ
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ควบคมุอารมณ์ และองค์ประกอบด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ โดยองค์ประกอบในแต่
ละด้านมีข้อค าถามด้านละ 5 ข้อ รวมมีข้อค าถามทัง้หมด 25 ข้อ 

แบบวัดนีมี้ทัง้ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ซึ่งข้อความทางบวก
หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัท่ีมีทักษะการคิดเชิงบริหารดี และข้อความทางลบหมายถึง 
พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหารบกพร่อง โดยในแบบวดันีมี้ข้อความทางลบ
อยู่บ้าง เน่ืองจากแม้ว่าองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
จะมี 5 องค์ประกอบเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยโดยทั่วไป แต่เด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มี
ลกัษณะของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่อง ดงันัน้ ข้อความทางลบจึงชีแ้สดงให้เห็นถึงทกัษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กท่ีบกพร่องไปได้อยา่งชดัเจนมากขึน้ 
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การคดิคะแนนรวม 
รวมคะแนนจากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีภาวะสมาธิ

สัน้ทัง้หมดเข้าด้วยกัน จะได้เป็นคะแนนรวมของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ในเด็กแต่ละคน ส าหรับข้อความทางลบนัน้มีการปรับฝ่ังให้เป็นทิศทางเดียวกบัทางบวกเพื่อ
ความแม่นย าของการวิเคราะห์ข้อมลู โดยผู้วิจยัท าเคร่ืองหมาย (-) หลงัข้อค าถามเอาไว้เพื่อแสดงถึง
การเป็นข้อความทางลบ 

คะแนนรวมของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ 
ดงันี ้

คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัทกัษะการคิดเชิงบริหารมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัทกัษะการคิดเชิงบริหารมาก 
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัทกัษะการคิดเชิงบริหารปานกลาง 
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัทกัษะการคิดเชิงบริหารน้อย 
คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัทกัษะการคิดเชิงบริหารน้อยท่ีสดุ 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด 
1) ความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ผู้วิจยัท าการตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนือ้หาโดยน าแบบวัดท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วไปให้
ผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือพร้อมกับรายละเอียดของ
งานวิจยั จดุมุง่หมายในการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั และนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการของตวัแปร
ในการวิจยั ซึง่ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 3 คนนีป้ระกอบไปด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิด้านจิตวิทยา การศกึษา และ
การวดัและประเมิน ส าหรับการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนือ้หาผู้วิจยัใช้ค่าความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับนิ ยามศัพ ท์ปฏิ บัติ การ ( Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องข้อค าถามแบบวดักบันิยามท่ีก าหนดไว้ และผู้วิจยัท าการปรับปรุงแก้ไข
ข้อค าถามของแบบวัดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยข้อค าถามในแบบวัดทัง้หมดมีค่าความ
สอดคล้อง IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (สวุิมล ติรกานนัท์, 2556: 147-148) ซึ่งแบบวดันีมี้ค่า 
IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 (ภาคผนวก ฉ) 

2) ความเช่ือม่ัน (Reliability) ผู้ วิจัยตรวจสอบความเช่ือมัน่โดยน าผลท่ีได้
จากการทดลองใช้แบบวัดมาหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายใน (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) และท าการวิเคราะห์หาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิระหว่างข้อ
ค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมกับข้อค าถามอ่ืนๆ (Corrected Item – Total Correlation: CITC) 
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โดยคา่ความเช่ือมัน่โดยรวมทัง้หมดของแบบวดัมีคา่ไม่น้อยกว่า 0.50 (บญุเชิด ภิญโภอนนัตพงษ์, 
2548) ซึง่แบบวดัทัง้ฉบบัมีคา่ CITC เท่ากบั 0.691 (ภาคผนวก ฉ) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าส่งหนังสือขอความร่วมมือในการขอเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยงักลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการเก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอยา่งมีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1) สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง เพื่อค้นหาลกัษณะและองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีภาวะ
สมาธิสัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ เช่ียวชาญ คือ ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มาไม่น้อย
กว่า 2 ปี รวมทัง้สามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมองประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับลักษณะและ
องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอยา่งดี 

2) ผู้ วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญตามวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ีได้นัด
หมายไว้ โดยก่อนเร่ิมการสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยขออนุญาตให้ผู้ เช่ียวชาญลงนามยินยอมเข้าร่วมเป็น
ผู้ ให้ข้อมลูและขออนุญาตบนัทึกเสียงในการสมัภาษณ์โดยใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง 1 เคร่ือง และใช้
แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีได้รับการปรับแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาจนมีความสมบูรณ์แล้วในการ
สมัภาษณ์ 

3) เร่ิมด าเนินการสมัภาษณ์ โดยขัน้ตอนในการสมัภาษณ์มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้
 3.1) ขัน้ เร่ิม ต้น  ผู้ วิจัยท าการแนะน าตัวของผู้ วิจัย อีกครัง้  โดยสร้าง

สมัพนัธภาพให้บรรยากาศมีความผ่อนคลาย เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญรู้สึกไว้วางใจในการให้สมัภาษณ์
มากขึน้ พร้อมกบัอธิบายวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ กระบวนการสมัภาษณ์ และระยะเวลาท่ี
จะใช้ในการสมัภาษณ์ให้ผู้ เช่ียวชาญเข้าใจอยา่งชดัเจน 

 3.2) ขัน้การสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยัด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แนว
ค าถามท่ีผู้ วิจัยเตรียมมาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ซึ่งประเด็นค าถามสามารถยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนล าดบัข้อค าถามได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริบทของการสนทนา โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึง่ตลอดการสมัภาษณ์ผู้วิจยัเอือ้อ านวยให้การสมัภาษณ์ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูเชิงลึกท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสดุเก่ียวกับ
องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้  
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 3.3) ขัน้สิน้สุดการสัมภาษณ์  ผู้ วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ เช่ียวชาญท่ีให้การ

สมัภาษณ์ และท าการนดัหมายการสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไปกบัผู้ เช่ียวชาญในรายท่ียงัมีประเด็นเพิ่มเติมท่ี
ต้องท าการศึกษาเพิ่มเติม หลงัสิน้สุดการสมัภาษณ์แล้วผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทันที โดยการ
ถอดเทปแบบค าต่อค าและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาทัง้หมดอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้  

4. การด าเนินการวิจัย 
1) ด าเนินการขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์จากคณะกรรมการการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2) ผู้ วิจัยน าหนังสือท่ีผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังกลุ่มท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย เพื่อ
ท าการศึกษาลกัษณะ องค์ประกอบและสร้างแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ รวมทัง้ท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 1 ด้วย 

3) ผู้ วิจัยท าการสรุปลกัษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ตามขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมลูดังท่ีกล่าวมาแล้ว และน าผลสรุปท่ี
ได้มาใช้ร่วมกบัการศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างแบบวดัทกัษะการคดิเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้มีความเหมาะสม 

4) ผู้ วิจยัน าแบบวดัท่ีได้ไปท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือตามขัน้ตอนการ
ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์เนือ้หาจากเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเชิงลึก โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญมาถอดเทปแบบค าตอ่ค า และท าการฟังเทปซ า้เพื่อให้ได้เป็นข้อมลูบทสนทนาท่ีมีความ
ถกูต้องสมบรูณ์มากท่ีสดุ (สธญ ภูค่ง และอ้อมเดือน สดมณี, 2549: 60-68) 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ผู้ วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณหรือแบบวดัท่ี
สร้างขึน้ด้วยการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยการหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับนิยามศัพท์ปฏิบัติการ (Index of Item Objective Congruence: IOC) การวิเคราะห์หาค่า
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกบัคะแนนรวมกับ
ข้อค าถามอ่ืนๆ (Corrected Item – Total Correlation: CITC) วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบวดั
ด้วยสูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) และวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการวิเคราะห์ดงักล่าว
ทัง้หมดสามารถเขียนสรุปได้ดงันี ้

2.1 การวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

2.2 การวิเคราะห์ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ี
สมาธิสัน้ 

 2.2.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัด้วยการหาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกบันิยามศพัท์ปฏิบตัิการ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึง่แบบวดัทัง้
ฉบบัมีคา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00  

 2.2.2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนโดยรวมของแบบวดัทัง้ฉบบั
โดยหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และหาค่าสมัประสิทธ์ิระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนน
รวมกับข้อค าถามอ่ืน ๆ (Corrected Item – Total Correlation: CITC) ซึ่งแบบวัดทัง้ฉบับมีค่า 
CITC เท่ากบั 0.691 

 2.2.3 วิเคราะห์ความเช่ือมั่นโดยรวมและรายด้านของแบบวดัด้วยการใช้สูตรสมัประสิทธ์ิ 
แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งแบบวัดในองค์ประกอบด้านท่ี 1 การยับยัง้ มีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.932 แบบวดัในองค์ประกอบด้านท่ี 2 ความจ าขณะ
ท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.855 แบบวัดในองค์ประกอบด้านท่ี 3 
ความยืดหยุ่นทางการคิด มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.826 แบบวัดใน
องค์ประกอบด้านท่ี 4 การควบคมุอารมณ์ มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.826 
แบบวัดในองค์ประกอบด้านท่ี 5 การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.797 และแบบวดัทัง้ฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคทัง้ฉบบั
เท่ากบั 0.909 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบวดั
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ พบว่า ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสถิติไค -สแควร์ (Chi - square) 
เท่ากบั 131.041 คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) มีคา่เท่ากบั 0.094 คา่ไค-สแควร์จงึไมมี่นยัส าคญั
ทางสถิติ (p > 0.05) แปลผลได้ว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ของแบบ
วดัทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพัฒนาทกัษะการคดิเชิงบริหารใน
เดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจยัในระยะท่ี 2 มีจดุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นข้อมูลให้นักวิจัยหรือผู้ ท่ีสนใจในเร่ืองนีไ้ด้ใช้เป็นแนวทางในการ
ศกึษาวิจยัตอ่ไป 

1. การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ วิจัยเลือกผู้ เช่ียวชาญอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 คน 

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดงันี ้
1) มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะการคิด

เชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอยา่งดี 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในระยะท่ี 2 นี  ้คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ เช่ียวชาญในการสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดั (ภาคผนวก ข) เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ตามองค์ประกอบของการคิดเชิงบริหาร โดยการน าผลการ
ศกึษาวิจยัในระยะท่ี 1 มาสร้างเป็นประเด็นการสมัภาษณ์เชิงลกึในระยะนี ้โดยผู้วิจยัได้สร้างแนว
ค าถามส าหรับการสมัภาษณ์ซึง่ผู้วิจยัได้สรุปประเด็นตามล าดบัการสมัภาษณ์ดงันี ้

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง 
เร่ือง การสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
วตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดั

เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
1) ท่านคิดว่าการเล่นบ าบัดช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อยา่งไร 
 1.1) ด้านการยบัยัง้ 
 1.2) ด้านความจ าขณะท างาน 
 1.3) ด้านความยืดหยุน่ทางการคิด 
 1.4) ด้านการควบคมุอารมณ์ 
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 1.5) ด้านการวางแผนจดัการ 
2) ท่านคิดว่าผู้ เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะ

สมาธิสัน้ด้วยการเลน่ ควรมีบทบาทหน้าท่ีอยา่งไร 
3) ท่านคิดว่าการเล่นใดท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็ก

ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดี 
 3.1) ท่านคดิวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างการยบัยัง้ของเดก็ได้เป็นอยา่ง

ดี 
 3.2) ท่านคิดว่าการเล่นใดท่ีช่วยเสริมสร้างความจ าขณะท างานของเด็ก

ได้เป็นอยา่งดี 
 3.3) ท่านคิดว่าการเล่นใดท่ีช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการคิดของ

เด็กได้เป็นอยา่งดี 
 3.4) ท่านคดิวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างการควบคมุอารมณ์ของเด็กได้

เป็นอยา่งดี 
 3.5) ท่านคิดวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างการวางแผนจดัการของเด็กได้

เป็นอยา่งดี 
การตรวจสอบคุณภาพของการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยระยะท่ี 2 นี  ้คือ 
ประเด็นการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากการศกึษาทบทวน
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
โดยผู้วิจยัน าประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้มาตรวจสอบคณุภาพเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมลู
เป็นไปตามความมุง่หมายของการวิจยัท่ีก าหนด ดงันี ้

1) การตรวจสอบความตรงโดยผู้ วิจัยเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
ประเด็นต่างๆ ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูของเคร่ืองมือกับความมุ่งหมายการวิจยั ถ้าสอดคล้องกัน
แสดงวา่เคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นัน้ มีความตรงเชิงเนือ้หา 

2) การตรวจสอบความตรงโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นข้อค าถามและภาษาท่ีใช้ จากนัน้ผู้ วิจยัปรับแก้ไข
แบบสมัภาษณ์ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ
ผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้างมีความเหมาะสมและสมบรูณ์มากท่ีสดุ 
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3) ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขจนมีความสมบูรณ์แล้วไปท าการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีผู้วิจยัได้ท าการนดัหมายไว้ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัในระยะท่ี 2 นี ้มีการด าเนินการ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้เร่ิมต้น ผู้ วิจยัแนะน าตวั พร้อมกับอธิบายวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ 
กระบวนการสัมภาษณ์ ระยะเวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ และประโยชน์จากการสัมภาษณ์ให้
ผู้ เช่ียวชาญทราบ และน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัการวิจยัในระยะท่ี 1 เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญทราบถึงท่ีมา
ของการด าเนินการวิจยัและท่ีมาของประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีใช้ในครัง้นี ้

2) ขัน้การสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้วิจยัขออนญุาตผู้ เช่ียวชาญในการบนัทึกเสียงเก็บไว้
เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู จากนัน้ผู้วิจยัด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึโดย
ใช้แนวค าถามท่ีผู้วิจยัเตรียมมาเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ ซึ่งประเด็นค าถามสามารถยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนล าดบัข้อค าถามได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริบทของการสนทนา โดยมี
จดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาแนวทางในการสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ี
มีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึ่งตลอดการสัมภาษณ์ผู้ วิจัยเอือ้อ านวยให้การ
สมัภาษณ์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูเชิงลึกท่ีมีความครบถ้วน
สมบรูณ์มากท่ีสดุเก่ียวกบัแนวทางในการสร้างโปรแกรมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

3) ขัน้สิน้สดุการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัแจ้งให้ผู้ เช่ียวชาญทราบว่าข้อมลูท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์นีน้ าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยผู้วิจยัน าโปรแกรมท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาให้
ความเห็น หรือค าแนะน าเพิ่มเติมอีกครัง้ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไป
ทดลองใช้ตอ่ไป 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การจดักระท าข้อมลู เม่ือสิน้สดุการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยัด าเนินการจดักระท า

กบัข้อมลูโดยการจ าแนกประเภทข้อมลูเพื่อจดัหมวดหมู่ของข้อมลูท่ีได้รับจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ
ตามเกณฑ์คุณลกัษณะท่ีข้อมลูนัน้มีอยู่ร่วมกัน โดยผู้วิจยัอ่านทบทวนข้อมลูท่ีบนัทึกไว้จนเข้าใจ
อยา่งชดัเจน และท าการสรุปยอ่ข้อมลูจากข้อมลูท่ีรวบรวมได้ทัง้หมด แล้วจงึท าการจ าแนกข้อมลูท่ี
ได้ไปวิเคราะห์เนือ้หาตอ่ไป 

2) การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีจดัหมวดหมู่แล้วมาท าการตีความวิเคราะห์
เนือ้หาเชิงอุปนัย (Inductive Content Analysis) เพื่อสร้างข้อสรุปทั่วไปจากการหาคุณลกัษณะ
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ร่วมของข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาท าการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปความหมาย 
เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ตามองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีได้มาจากการศึกษาใน
ระยะท่ี 1 

ผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยัในระยะท่ี 2 คือ โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยผู้วิจยัน าเสนอร่างโปรแกรมการเลน่บ าบดันี ้
ให้ผู้ทรงคณุวุฒิช่วยท าการตรวจสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีจ านวนทัง้หมด 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และด้านการพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านวตัถปุระสงค์การเลือกใช้ทฤษฎี เทคนิค และขัน้ตอน
ในการบ าบดั หาค่าดชันีความสอดคล้องของเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
แล้วท าการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง โดยเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ .05 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 2548) ตลอดจนประเมินความถูกต้องเหมาะสมของ
โปรแกรมการเล่นบ าบดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ซึง่โปรแกรมการเล่นบ าบดัท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้ค่า IOC 
เท่ากบั 1.0 (ภาคผนวก ฉ) จากนัน้ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการเล่นบ าบดัตามค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ และน าโปรแกรมท่ีปรับปรุงนีไ้ปทดลองใช้ 
(Try Out) กบัเด็กปฐมวยัท่ีมีความคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งแตไ่มใ่ช่กลุม่ท่ีใช้ในการศกึษาจริงจ านวน 
8 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมการเลน่บ าบดั ซึง่หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกเด็ก
ปฐมวยัเพื่อมาทดลองใช้โปรแกรมการเลน่บ าบดัมีดงัตอ่ไปนี ้

1) เป็นเด็กปฐมวยัเพศชายและหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 3 – 5 ปี ซึ่งก าลงัศึกษาอยู่
ในระดบัชัน้อนบุาลในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เป็นเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึง่วดัจากแบบวดั Thai ADHD Screening Scales 
(THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) โดยผู้ตอบแบบวดัคือครูของเด็ก 

3) คดัเลือกเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เท่านัน้ ไมร่วมเด็กท่ีมีความบกพร่องของ
พฒันาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs) 

4) เด็กมีสติปัญญาในระดับปกติ (average) ขึน้ไป ซึ่งวัดจากแบบประเมิน
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอาย ุ2-15 ปีของกรมสขุภาพจิต (2546) 

5) เด็กไม่ได้รับการรักษาด้วยยา หรือได้รับการรักษา (treatment) ด้วยวิธีอ่ืนๆ 
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6) มีคา่คะแนนจากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ต ่ากวา่เปอร์เซน็ต์ไทล์ท่ี 50 ลงมา  

7) เด็กได้รับอนญุาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโปรแกรมการทดลองใช้ และตวัเด็ก
เองก็มีความยินยอมและสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ 

8) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการทดลองใช้ เปรียบเทียบ
โดยการใช้แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และแบบวัด Thai 
ADHD Screening Scales (THASS) ในระยะก่อนและหลงัการทดลอง  

เม่ือผู้ วิจยัด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยน าข้อบกพร่องท่ีได้จากการ
ทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ก่อนการน าไปใช้จริงด้วยการวิจัยเชิง
ทดลองแบบวดัก่อนหลงัและมีกลุม่ควบคมุเปรียบเทียบในการวิจยัระยะท่ี 3 ตอ่ไป 

5. ตัวอย่างโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคดิเชงิบริหารในเดก็
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

 โปรแกรมการเล่นบ าบดัในการศึกษาวิจยัครัง้นีใ้ช้แนวคิดทฤษฎีของการเล่นบ าบดั
แบบยดึเดก็เป็นศนูย์กลางเป็นหลกั (Child Centered Play Therapy: CCPT) รวมทัง้มีการเลือกใช้
กิจกรรมการเล่นและเทคนิคต่างๆ ของการเล่นบ าบดั (The Play Therapy Toolkit) ท่ีช่วยส่งเสริม
ทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อย่างเหมาะสม โดยโปรแกรมการเล่น
บ าบัดนีใ้ช้เวลาด าเนินการบ าบัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชั่วโมง รวม
ทัง้หมด 16 ครัง้ เป็นระยะเวลารวมทัง้หมด 8 สัปดาห์ ซึ่งตัวอย่างโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีดงันี ้

6. ร่างโปรแกรมการเล่นบ าบัด 
ขัน้ที่ 1 ขัน้เร่ิมต้น  

เป็นขัน้ตอนแรกท่ีผู้บ าบดัเร่ิมสร้างสมัพนัธภาพกบัเด็ก โดยผู้บ าบดัสร้างบรรยากาศ
ให้เด็กรู้สกึอบอุ่น ปลอดภยั เป็นมิตรกบัเด็ก เพื่อช่วยให้เด็กรู้สกึผ่อนคลายสบายใจ มีความพร้อม
ตอ่การเข้าร่วมกระบวนการเลน่บ าบดัมากขึน้ ในขัน้ตอนนีมี้การแนะน าตวั ท าความรู้จกัซึง่กันและ
กัน ท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี และกฎเกณฑ์เบือ้งต้นในการพูดคุยและท า
กิจกรรมการเล่นบ าบดัร่วมกนั ซึง่ผู้บ าบดับอกรายละเอียดของการเข้าร่วมการบ าบดัให้เด็กทราบ
ว่าเป็นอย่างไร โครงสร้างของการบ าบดัเป็นอย่างไร แจ้งให้เด็กทราบถึงระยะเวลาท่ีใช้ กฎเกณฑ์
เบือ้งต้น ตลอดจนการรักษาความลับของเด็ก (confidentiality) โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระชับ 
ชัดเจน เหมาะสมกับระดับอายุและความเข้าใจของเด็ก ซึ่งผู้ บ าบัดเอือ้อ านวยให้เด็กรู้สึก
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สนุกสนานผ่อนคลาย รวมทัง้เปิดโอกาสให้เด็กได้พดูคยุหรือซกัถามในสิ่งท่ีต้องการได้อย่างอิสระ 
เพื่อเตรียมเดก็ให้มีความพร้อมในการเข้าสูก่ระบวนการการบ าบดัในขัน้ตอนตอ่ไป 

ในขัน้ตอนนีผู้้ บ าบัดเน้นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเด็กเป็นพืน้ฐานส าคัญ 
เพื่อให้เด็กเกิดความไว้วางใจในตวัผู้บ าบดั อนัเป็นกญุแจส าคญัท่ีจะน าไปสูก่ระบวนการในขัน้อื่นๆ 
ต่อไป โดยผู้บ าบดัใช้เทคนิคการบ าบดัร่วมกบัเทคนิคการเล่นต่างๆ ซึง่ตวัอย่างเทคนิคท่ีใช้ในการ
บ าบดัมีดงันี ้

1) การสะท้อนพฤติกรรมการเล่นท่ีไม่ใช้ค าพูดของเด็ก ด้วยการสะท้อน
พฤติกรรมการเลน่ของเด็กในสิ่งท่ีผู้บ าบดัได้เห็นและสงัเกต เพื่อแสดงให้เด็กรู้ว่านกับ าบดัให้ความ
สนใจและยอมรับในตวัเขาและพฤติกรรมของเขา ซึง่ช่วยให้นกับ าบดัเข้าไปอยู่ในโลกของเด็กได้ดี
ขึน้  

2) การสะท้อนเนือ้หาสาระ โดยนกับ าบดัพดูสะท้อนความในสิ่งท่ีเด็กพดู เพื่อ
สะท้อนให้เด็กเห็นถึงเนือ้หาสาระ มมุมอง และประสบการณ์ของตน เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจมมุมอง 
ประสบการณ์ของตนได้ดีขึน้ อนัน าไปสูก่ารเข้าใจตนเองได้ดีขึน้ด้วย  

3) การสะท้อนความ รู้สึก  ทักษะนี เ้ป็นกุญ แจส าคัญ ของการส ร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กในการบ าบดั เพราะการสะท้อนความรู้สึกของเด็กนีช้่วยท าให้เด็กรับรู้ว่า
นักบ าบัดยังคงอยู่กับเขา คอยสังเกตเขา มีความกลมกลืนสอดคล้องไปกับความรู้สึกของเขา 
รวมทัง้ช่วยให้เด็กสามารถยอมรับตนเองและมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึน้ 

4) การเอือ้อ านวยการตดัสินใจและความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถมีพลงัในการจดัการสิ่งตา่งๆ เองได้ นกับ าบดัจึงไม่ท าสิ่งใดให้เด็กแทนในสิ่งท่ี
เด็กสามารถท าได้เอง เพราะจะท าให้เด็กขาดความพึงพอใจในการค้นพบและแก้ไขสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง การเอือ้อ านวยนีจ้ึงส่งเสริมให้เด็กรู้มีความรับผิดชอบ รู้จกัตดัสินใจคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเองได้ดีขึน้ 

5) การเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นธรรมชาติ ด้วยการให้
การยอมรับ ส่งเสริมให้ก าลงัใจ อนุญาตให้เด็กมีอิสระในการแสดงความเป็นธรรมชาติและความ
พิเศษมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไมซ่ า้แบบใครออกมา การได้รับประสบการณ์เช่นนีจ้งึท าให้เด็กมีอิสระ
ในการแสดงออก รับรู้วา่ตนเองเป็นคนมีความคดิสร้างสรรค์ มีความมัน่ใจ ท าให้เด็กเกิดการพฒันา
ความคดิสร้างสรรค์ รวมทัง้ความยืดหยุน่ทางความคิดและการกระท าได้ดีขึน้ 
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6) การให้ก าลงัใจและการสง่เสริมการเห็นคณุค่าในตนเอง ด้วยการพดูให้ก าลงัใจ
และช่ืนชมข้อดีของเด็ก เพื่อช่วยสง่เสริมความพยายาม ความกระตือรือร้น และตวัตนของเด็กเพื่อให้
เด็กได้ตระหนกัถึงคณุคา่ และความสามารถของตนเองมากขึน้  

7) การเอื อ้อ านวยสัมพันธภาพ  เพื่ อช่ วยท าให้ เด็กและนักบ าบัด มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ซึง่นกับ าบดัควรตอบสนองต่อเด็กด้วยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือเด็กมี
การกล่าวถึงหรือแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างนกับ าบดักบัเด็ก เพื่อช่วยสะท้อนให้เด็กเห็นว่า
นกับ าบดัมีความใส่ใจในตวัเด็กอยู่เสมอ ซึ่งในการตอบสนองควรมีการพูดอ้างอิงถึงทัง้ตวัของเด็ก
และนกับ าบดัด้วย เพื่อพฒันาความรู้สกึใกล้ชิดและท าให้เด็กรู้สกึเช่ือมโยงตวัเขากบันกับ าบดัได้ดี
ขึน้ 

8) การก าหนดขอบเขต ในการบ าบดัรมีการก าหนดขอบเขตเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการก ากับควบคุมตนเอง และฝึกความมีระเบียบวินัย โดยนกับ าบดัก าหนด
ขอบเขตเฉพาะกฎเกณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับความปลอดภยัต่อตวัเด็ก ต่อนักบ าบัด และต่อ
สิ่งแวดล้อม นกับ าบดัพูดรับรู้ความรู้สึกของเด็ก สื่อสารก าหนดขอบเขต และให้ทางเลือกแก่เด็ก
ด้วย การก าหนดขอบเขตเช่นนีช้่วยให้เด็กมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได้มากขึน้ 
รวมทัง้ลดพฤตกิรรมหนุหนัพลนัแลน่ลงได้ 

ขัน้ที่ 2 ขัน้ด าเนินการ 
เป็นกระบวนการเอือ้อ านวยให้เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิด อารมณ์ และ

พฤตกิรรม รวมทัง้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเอง ในขัน้ตอนนีเ้น้นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ี
ดีระหว่างเด็กกบันกับ าบดัเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ เพราะปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้เด็กเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ดีก็คือ การมีประสบการณ์ท่ีดีประกอบกบัสมัพนัธภาพท่ีดีในการบ าบดันัน่เอง 
ในกระบวนการบ าบดันกับ าบดัจึงมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจ อบอุ่นปลอดภยั ให้
การยอมรับผ่านกระบวนการเล่นท่ีนกับ าบดัเลือกสรรแล้วว่าเป็นประโยชน์และช่วยพฒันาทกัษะ
ของเด็ก เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน ช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทาง
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึน้ เน่ืองจากเม่ือเด็กได้รับสมัพนัธภาพท่ีดีในการ
บ าบดัร่วมกบัได้รับประสบการณ์การเลน่ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
แล้ว ทัง้ 2 สิง่นีช้่วยให้เด็กเป็นตวัของตวัเอง สามารถค้นหา ส ารวจ ฝึกทดลองเปิดรับประสบการณ์
ใหม่ๆ มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ รู้จกั เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองได้สอดคล้องกบัความเป็นจริง 
สามารถก ากับอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึน้ มีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึน้ เห็น
คุณค่าในตนเองมากขึน้ รู้สึกมีก าลงัใจ สามารถพึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการ
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เลือกท่ีจะตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ มีการปรับตวัท่ีดีขึน้ 
และสามารถพฒันาตนเองได้ดีมากยิ่งขึน้ 

ในขัน้ตอนนี ้ผู้บ าบดัเลือกใช้เทคนิคการเล่นบ าบดัร่วมกบักิจกรรมการเล่นต่างๆ 
ท่ีมีความหลากหลายซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีพบว่า มีประโยชน์ตอ่การช่วยสง่เสริมพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เช่น การเล่นสมมติ (ช่วยพฒันาความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การควบคมุอารมณ์ และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ) ศิลปะและการ
วาดรูป (ช่วยพฒันาการยบัยัง้) ดนตรี (ช่วยพฒันาความจ าขณะท างาน และการยบัยัง้) การเต้น
และการเคลื่อนไหวร่างกาย (ช่วยพฒันาความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ และความยืดหยุน่ทางการ
คิด) เป็นต้น 

ขัน้ที่ 3 ขัน้ยุต ิ
ขัน้ยตุิเป็นขัน้สดุท้ายของการเล่นบ าบดั ซึง่เม่ือใกล้สิน้สดุการบ าบดั ผู้บ าบดัแจ้ง

ให้เด็กทราบก่อนล่วงหน้าว่ากระบวนการการเล่นบ าบดัก าลงัจะจบลง โดยผู้บ าบดัเตรียมให้เด็กมี
ความพร้อมก่อนการสิน้สดุการบ าบดั ด้วยการสนบัสนนุให้เด็กสรุปถึงสิง่ท่ีได้รับและเรียนรู้จากการ
เข้าร่วมการเล่นบ าบัด และท ากิจกรรมอ าลาร่วมกัน สนับสนุนให้เด็กน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเติบโต สามารถพึ่งพาตนเอง และแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกอย่างตอ่เน่ืองได้ตอ่ไปแม้ว่าจะจบกระบวนการการเลน่บ าบดั
ไปแล้วก็ตาม นอกจากนี ้แม้จะจบกระบวนการบ าบดัลงแล้ว เด็กก็ควรได้รับการดแูลสง่เสริมจากผู้
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครองตอ่ไป นกับ าบดัจึงจะช่วยเตรียมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กได้รับทราบถึง
แนวทางการส่งเสริมดแูลเด็กด้วย เช่น ให้ใบความรู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ดแูลเด็ก เพื่อท่ี
เด็กจะได้รับการส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารต่อไปแม้ว่ากระบวนการบ าบดัจะสิน้สดุลง
แล้วก็ตาม 

ในขัน้ตอนนี ้ผู้บ าบดัใช้ทฤษฎีการเลน่บ าบดัแบบเด็กศนูย์กลางร่วมกบัการใช้เกม
การเลน่ในการท ากิจกรรมอ าลาโดยสรุปได้ดงันี ้ 

1) สง่เสริมให้เด็กได้น าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเอง
ตอ่ไป โดยช่วยกนัสรุปแนวทางการพฒันาตนเองให้เข้าใจง่าย เป็นขัน้เป็นตอน และชดัเจน 

2) ร่วมกนัให้ก าลงัใจและช่ืนชมเน้นย า้ข้อดีหรือจดุแข็งของเด็ก เพื่อเด็กจะได้
เห็นถึงคณุคา่ของความสามารถ ศกัยภาพของตนท่ีมีอยู่ได้อย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้ และสามารถน า
ข้อดีหรือจดุแข็งของตนไปใช้ในการเตบิโตและพฒันาตนเองได้ตอ่ไป 
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สรุปได้ว่า กระบวนการท่ีใช้ในการบ าบดัมี 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้น เน้นการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็กเป็นพืน้ฐานส าคญั เพื่อให้เด็กไว้วางใจในตวัผู้บ าบดั อนัเป็นกญุแจส าคญั
น าไปสู่กระบวนการในขัน้อ่ืนๆ ต่อไป ขัน้ด าเนินการ เอือ้อ านวยให้เด็กพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้วยการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอร่วมกบัใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
ท่ีมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาทักษะความจ าขณะท างาน การยับยัง้ ความยืดหยุ่น
ทางการคิด การควบคมุอารมณ์ และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ขัน้ยตุิ สรุปถึงสิ่งท่ีได้รับ
และเรียนรู้จากการเข้าร่วมการบ าบดั สนบัสนนุให้เด็กน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเติบโต พึ่งพาตนเอง และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกอย่างต่อเน่ืองต่อไป รวมทัง้ดแูลให้เด็กได้รับการพฒันาจากผู้ดแูลเด็กต่อไปด้วย ซึ่งทัง้ 3 
ขัน้ตอนนีใ้ช้ทฤษฎีการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางเป็นทฤษฎีหลกั ร่วมกบัการใช้กิจกรรมการ
เลน่ตา่งๆ ที่ช่วยเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ให้ได้มากท่ีสดุ 

โปรแกรมการเล่นบ าบัดทัง้ 16 ครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดตามกรอบ
แนวคิดของการเล่นบ าบัดนานาชาติ  (Play Therapy International: PTI) ท่ีผู้ วิจัยได้ รับการ
ฝึกอบรมจนได้รับประกาศนียบตัรรับรองเป็นนกัเล่นบ าบดั (Certified Play Therapist) ซึ่งทฤษฎี
การเล่นบ าบดัตามกรอบแนวคิดของการเล่นบ าบดันานาชาตินีพ้ฒันามาจากแนวคิดทฤษฎีของ
การเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตามแนวคิดของ 
แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็นหลกั ซึ่งนกัเล่นบ าบดัสามารถเลือกใช้
กิจกรรมการเล่นและเทคนิคต่างๆ ของการเล่นบ าบัด (The Play Therapy Toolkit) ได้ตามความ
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความชอบ ความสนใจ ความต้องการของเด็กและประโยชน์สงูสดุท่ีเด็กพงึ
ได้ รับเป็นส าคัญ (Academy of Play and Child Psychotherapy, 2006) โดยนักเล่นบ าบัดเป็น
ผู้จัดการเล่นและอุปกรณ์การเล่นให้มีความหลากหลายและเพียงพอต่อความชอบ ความสนใจ 
ความต้องการของเด็ก และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยั  
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้มากท่ีสดุ ซึง่โปรแกรมทัง้ 16 ครัง้มีโครงสร้าง ดงัแสดงในตาราง 8  
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ตาราง 8 สรุปโครงสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัทัง้ 16 ครัง้ 

ขัน้ตอน ครัง้ที่ / เร่ือง 
เทคนิคการบ าบัด 

แบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 
กจิกรรมการเล่น 

ขัน้เร่ิมต้น ครัง้ท่ี 1  
การสร้างสมัพนัธภาพ 

การยอมรับ 
การแสดงความเข้าใจ 
การสะท้อนความรู้สกึ 

การเลน่อิสระ 
หุน่มือ 
ดนตรี การเต้น 

ขัน้ด าเนินการ ครัง้ท่ี 2-4  
การยบัยัง้ตนเอง 

การสะท้อนพฤติกรรม  
การก าหนดขอบเขต 

ดน ต รี  ก า ร เต้ น  เก ม ยั บ ยั ้ง ก า ร
เคลื่อนไหว การวาดรูป 

 ครัง้ท่ี 5-7  
ความจ าขณะท างาน 

การเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพ 
การให้ก าลงัใจ 

เกมหาสมบตั ิ
เกมจดจ า 

 ครัง้ท่ี 8-10  
การควบคมุอารมณ์ 

การแสดงความเข้าใจ 
การสะท้อนความรู้สกึ 

นิทาน เลน่สมมติ  
จ าลองสถานการณ์ 

 ครัง้ท่ี 11-12  
ความคิดยืดหยุ่น 

การเอือ้อ านวยความคิด 
การเอือ้อ านวยการตดัสินใจ 

เกมสลดัผลไม้ เล่นสมมติ ศิลปะและ
งานประดิษฐ์ 

 ครัง้ท่ี 13-14 
การวางแผนจดัการ
อยา่งเป็นระบบ 

การเอือ้อ านวยการตดัสินใจ 
การเอือ้อ านวยความคิด 

เลน่สมมติช่วยกนัสร้างอาณาจกัร  
เลน่สมมติวางแผนเก็บของ 

ขัน้ยตุิ ครัง้ท่ี 15 
การฝึกฝนทบทวน EF
และเตรียมพร้อมก่อน
ยตุิการเลน่บ าบดั 

การเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพ 
การก าหนดขอบเขต 
การสะท้อนความรู้สกึ 
การเอือ้อ านวยความคิด 
การเอือ้อ านวยการตดัสินใจ 

กระโดดโลดเต้นเลน่สนกุ 
เกมไฟเขียวไฟแดง 
เกมเก็บของไปปิกนิก 

 ครัง้ท่ี 16 
การยตุิการเลน่บ าบดั 

การใสใ่จ 
การแสดงความเข้าใจ 
การสะท้อนความรู้สกึ 
การช่ืนชมให้ก าลงัใจ 

กิจกรรมงานเลีย้งปาร์ตีเ้พ่ือเฉลิมฉลอง
อ าลาร่วมกนั 

 
จากตาราง 8 โครงสร้างของโปรแกรมการเล่นบ าบดัทัง้ 16 ครัง้ มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้
1) ขั ้นเร่ิมต้น : การเล่นบ าบัดครั้งที่  1 ในขัน้ เร่ิมต้นนี เ้ป็นการสร้าง

สมัพันธภาพเชิงบ าบัด (Therapeutic Relationship) ตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) 
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และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบันกับ าบดัอนั
เป็นพืน้ฐานส าคญัของการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้

การเล่นบ าบัดค รัง้ ท่ี  1 “การสร้างสัมพันธภาพ ” นักบ าบัดส ร้าง
สมัพันธภาพในการบ าบดัให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เกิดความไว้วางใจในตวันักบ าบัด ซึ่งนัก
บ าบดัอธิบายถึงกฎเกณฑ์เบือ้งต้นของการเลน่บ าบดัให้เด็กได้ทราบอย่างเข้าใจง่ายชดัเจน รวมทัง้
ใช้เทคนิคการบ าบดัในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีอบอุน่เป็นมิตรกบัเด็ก เช่นการยอมรับเด็ก การแสดง
ความเข้าใจเด็ก สะท้อนความรู้สึกของเด็ก นอกจากนี ้นกับ าบดัน ากิจกรรมการเล่นท่ีหลากหลาย
ตามความชอบ ความสนใจของเด็ก และมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเดก็มาใช้ในการเลน่บ าบดัด้วย เช่น การเลน่อิสระ หุ่นมือ ดนตรี การเต้น เป็นต้น 

2)ขัน้ด าเนินการ: การเล่นบ าบัดครัง้ที่  2-14 ในขัน้ด าเนินการ นกับ าบดั
ใช้การเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท 
(Landreth, 2002) รวมทั ง้แลน เด ร็ท และคณ ะ  (Landreth et al.,. 2009) ท่ี มุ่ งเน้ นการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพื่อเอือ้อ านวยต่อการเติบโตพัฒนาของเด็ก ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เปิดรับ
ประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ร่วมกับเลือกใช้กิจกรรมการเล่น (The Play Therapy Toolkit) ท่ีช่วย
พัฒนาทักษะการคิด เชิ งบ ริหารของเด็ กอย่ างเหมาะสม  (Academy of Play and Child 
Psychotherapy, 2006) ดงันี ้

การเล่นบ าบดัครัง้ท่ี 2-4 “การยบัยัง้ตนเอง” นกับ าบดัใช้เทคนิคการบ าบดั
ท่ีเอือ้อ านวยต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านการยบัยัง้ตนเองของเด็ก เช่น การสะท้อน
พฤติกรรม การก าหนดขอบเขต ร่วมกบัใช้กิจกรรมการเลน่ท่ีสนกุหลากหลายและมีความเหมาะสม
ตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านการยบัยัง้ตนเองของเด็ก เช่น ดนตรี การเต้น เกมการ
เคลื่อนไหว การวาดรูป เป็นต้น 

การเล่นบ าบดัครัง้ท่ี 5-7 “ความจ าขณะท างาน” นกับ าบดัใช้เทคนิคการ
บ าบดัท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านความจ าขณะท างานของเด็ก เช่น 
การเอือ้อ านวยสมัพันธภาพ การให้ก าลงัใจ ร่วมกับใช้กิจกรรมการเล่นท่ีสนุกหลากหลายและมี
ความเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านความจ าขณะท างานของเด็ก เช่น เกมหา
สมบตัิ เกมจดจ ารายการไปซือ้ของ เป็นต้น 

การเล่นบ าบดัครัง้ท่ี 8-10 “การควบคมุอารมณ์” นกับ าบดัใช้เทคนิคการ
บ าบดัท่ีเอือ้อ านวยต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านการควบคมุอารมณ์ของเด็ก เช่น 
การสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก การแสดงความเข้าใจ ร่วมกบัใช้กิจกรรมการเล่นท่ีสนุกหลากหลาย
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และมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เช่น 
นิทานทายอารมณ์ เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นต้น 

การเล่นบ าบัดครัง้ท่ี 11-12 “ความยืดหยุ่นทางการคิด”นักบ าบัดใช้
เทคนิคการบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านความยืดหยุ่นทางการ
คิดของเด็ก เช่น การเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์ การเอือ้อ านวยการคิดตดัสินใจ ร่วมกับใช้
กิจกรรมการเลน่ท่ีสนกุหลากหลายและมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
ด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็ก เช่น เกมสลดัผลไม้ เกมเลียนเสียงสตัว์ เกมสร้างบ้าน เกม
นกัประดิษฐ์คิดค้น เป็นต้น 

การเล่นบ าบัดครัง้ท่ี  13-14 “การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ”  
นักบ าบัดใช้เทคนิคการบ าบัดท่ีเอือ้อ านวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านการ
วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบของเด็ก เช่น การเอือ้อ านวยการคิดตัดสินใจ การเอือ้อ านวย
ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับใช้กิจกรรมการเล่นท่ีสนุกหลากหลายและมีความเหมาะสมต่อการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ เช่น เล่นสมมติช่วยกนั
สร้างอาณาจกัร วางแผนเก็บของไปท่องเท่ียว เป็นต้น 

3) ขัน้ยุติ: การเล่นบ าบัดครัง้ที่  15-16ในขัน้ยตุิ นกับ าบดัใช้การเล่นบ าบดั
แบบเด็กเป็นศนูย์กลางตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) 
รวมทัง้แลนเดร็ทและคณะ (Landreth et al.,. 2009) ในการเตรียมความพร้อมของเด็กส าหรับการ
สิน้สุดการบ าบัด โดยนักบ าบัดเอือ้อ านวยให้เด็กได้สรุปถึงสิ่งท่ี เรียนรู้ ได้ส ารวจหนทางท่ี
หลากหลาย มีทางเลือกใหม่ๆ  ท่ีน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและการพฒันาตนเองได้ตอ่ไป 

การเล่นบ าบัดครัง้ ท่ี  15 “ฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบ ริหาร 
เตรียมพร้อมก่อนยตุิการบ าบดั” นกับ าบดัใช้เทคนิคการบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยต่อการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กในทุกด้าน เช่น การเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพ การสะท้อนความคิดความรู้สึก 
การก าหนดขอบเขต การเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์ การเอือ้อ านวยการตดัสินใจและความ
รับผิดชอบ ร่วมกบัใช้กิจกรรมการเลน่ท่ีสนกุหลากหลายและมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในทกุด้านของเด็ก เช่น เกมกระโดดโลดเต้นเลน่สนกุ เกมไฟเขียวไฟแดง เกมเลน่
สมมติเก็บของไปปิกนิก เป็นต้น เพื่อช่วยสง่เสริมทบทวนการใช้ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้
อยา่งรอบด้าน 

การเล่นบ าบดัครัง้ท่ี 16 “การยตุิการเล่นบ าบดั” นกับ าบดัใช้เทคนิคการ
เล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางในการเตรียมความพร้อมเพื่อยุติการบ าบดั เช่น การใส่ใจ การ
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แสดงความเข้าใจ การสะท้อนความรู้สึก การช่ืนชมให้ก าลังใจ ร่วมกับใช้กิจกรรมการเล่นท่ี
หลากหลายสนกุสนานเพ่ือเอือ้อ านวยให้เด็กได้สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ และสนบัสนนุให้เด็กได้น าสิง่ท่ีเรียนรู้
ไปใช้ในการพฒันาตนเองต่อไป รวมทัง้ใช้การเล่นเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านต่างๆ ของ
เด็ก เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างตอ่เน่ือง และได้ส ารวจทางเลือกใหม่ๆ 
ผา่นกิจกรรมการเลน่ท่ีเด็กช่ืนชอบด้วย เช่น กิจกรรมเกมงานเลีย้งเพื่อเฉลิมฉลองอ าลาร่วมกนั เป็น
ต้น 

การวิจัยระยะที่ 3 การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

1) น าโปรแกรมการเล่นบ าบดัท่ีปรับปรุงแก้ไขจนมีความสมบูรณ์แล้วไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยท าการทดสอบก่อนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Pretest) ด้วยการวดัทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยใช้แบบวัดท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จากในระยะท่ี 1 
รวมทัง้วดัภาวะสมาธิสัน้ของเด็กด้วยแบบวดั Thai ADHD Screening Scales (THASS) ของชาญ
วิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) และน าโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีมีความสมบรูณ์แล้วไปใช้จริงกบั
กลุ่มทดลองซึ่งเป็นเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จ านวน 8 คน ทัง้หมด 16 ครัง้ ๆ ละประมาณ 1 
ชัว่โมง ทกุสปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ รวมทัง้หมด 8 สปัดาห์ สว่นกลุม่ควบคมุอีก 8 คนไม่ได้รับการ
จดักระท าจากผู้วิจยั 

2) หลงัจากจบโปรแกรมการเล่นบ าบดัแล้ว ผู้วิจยัน าแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้และแบบวดั Thai ADHD Screening Scales (THASS) ของชาญวิทย์ 
พรนภดล และคณะ (2557) มาใช้วดัประเมินกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้เพื่อวดัผลหลงัการ
ทดลอง (Posttest) 

3)หลงัจากสิน้สดุการทดลองเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจยัท าการวดัประเมินกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุด้วยแบบวดัทัง้ 2 อีกครัง้เพื่อเป็นข้อมลูในระยะการตดิตามผล (Follow up) 

4) ผู้วิจยัน าผลท่ีได้จากแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหาร และแบบวดั THASS ในระยะก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และระยะการติดตามผลมาสรุปและวิเคราะห์ผลร่วมกบัการศกึษาเชิง
คณุภาพด้วย โดยขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 3 นี ้สามารถเขียนแสดงได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 3 

ท่ีมา: อจัศรา ประเสริฐสิน. (2557). การวิจยัเชิงประเมินแบบผสานวิธี. รวมบทความวิธี
วิทยาและทฤษฎีเพื่อการวิจยัทางพฤตกิรรมในองค์กร. 
 

การวิจยัในระยะท่ี 3 นีใ้ช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกั ซึง่วิธีเชิงปริมาณท่ีใช้ในการศึกษา
วิจัยนี ้คือ การวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการทดสอบก่อนและหลงั รวมทัง้มีกลุ่มควบคุมและมีการวดัซ า้ 
(Repeated Measured) เพื่อท าการติดตามผล รวมทัง้ใช้วิธีการเชิงคณุภาพสอดแทรกไว้ในระยะก่อน
การทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง ซึ่งวิธีการเชิง
คุณภาพท่ีใช้คือ การสังเกตพฤติกรรมของเด็กและการสัมภาษณ์เชิงลึกครู เพื่อช่วยอธิบายและ
สนบัสนนุให้ผลการวิจยัมีความสมบรูณ์ชดัเจนมากยิ่งขึน้ (รัตนะ บวัสนธ์, 2555) โดยผู้วิจยัทดลอง
ใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และ
เก็บข้อมลูผลของการใช้โปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ด้วยตนเอง 

แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Design) ซึ่งมีกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ สว่นกลุม่ควบคมุไม่ได้รับการเลน่บ าบดั นอกจากนี ้มีการทดสอบ
ก่อน ทดสอบหลังและมีการติดตามผลทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Pretest Posttest 
Follow up Design) (Christensen et al., 2010) ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
  

เชิง
ปริมาณ 
วดัหลงั 

เชิง
ปริมาณ 
วดัก่อน 

เชิงคณุภาพ 
ก่อนการทดลอง 

เชิงคณุภาพ 
หลงัการ
ทดลอง 

การทดลอง 

การตีความผลการวิจยั
เชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพ 

เชิงคณุภาพ 
ระหวา่งการทดลอง 
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ตาราง 9 แบบแผนของการวิจยัเชิงทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง ตดิตามผล 

E T1 X T2 T3 

C T1 - T2 T3 

 
ท่ี ม า : Christensen, L.B., John, R.B. & Turner, L. (2010). Research Methods, 

Design and Analysis (11th ed). New Jersey: Prentice-Hall. 
 
ความหมายของสญัลกัษณ์  

E  แทน  กลุม่ทดลอง (Experimental Group) 
C  แทน  กลุม่ควบคมุ (Control Group) 
T  แทน  การสอบก่อนการทดลอง (Pretest: T1)  
  การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest: T2) 
  การทดสอบระยะการตดิตามผล (Follow up: T3) 
X  แทน  การจดักระท า (Treatment) คือ โปรแกรมการเลน่บ าบดั 

 
1. การเลือกประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในระยะท่ี 3 นี ้คือ เด็กปฐมวัย
จ านวนทัง้หมด 16 คน ซึ่งผู้ วิจยัท าการเลือกแบบสุ่ม (Random Selection) และจดัเข้ากลุ่มแบบ
สุม่ (Random Assignment) เพื่อก าหนดกลุม่ตวัอย่างมาเข้าร่วมการศกึษาประสิทธิผลของการใช้
โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยมี
เกณฑ์คดัเลือกดงันี ้

1) เป็นเด็กปฐมวยัเพศชายและหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 3 – 5 ปี ซึ่งก าลงัศึกษาอยู่
ในระดบัชัน้อนบุาลในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เป็นเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึง่วดัจากแบบวดั Thai ADHD Screening Scales 
(THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) โดยผู้ตอบแบบวดัคือครูของเด็ก 

3) คดัเลือกเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เท่านัน้ ไมร่วมเด็กท่ีมีความบกพร่องของ
พฒันาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs) 
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4) เด็กมีสติปัญญาในระดับปกติ (average) ขึน้ไป ซึ่งวัดจากแบบประเมิน
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอาย ุ2-15 ปีของกรมสขุภาพจิต (2546) 

5) เด็กไม่ได้รับการรักษาด้วยยา หรือได้รับการรักษา (treatment) ด้วยวิธีอ่ืนๆ 
6) มีค่าคะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะ 

สมาธิสัน้ต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 50 ลงมา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองได้รับการจัดกระท าจากผู้ วิจัย ส่วนควบคุมได้รับการจัดกระท าจากผู้ วิจัย  
เม่ือสิน้สดุการทดลองแทน 

7) เด็กได้รับอนุญาตจากผู้ ปกครองให้เข้าร่วมการวิจยั และตวัเด็กเองก็มีความ
สมคัรใจและสามารถเข้าร่วมตลอดระยะเวลาของการวิจยัเชิงทดลองได้ 

8) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเปรียบเทียบโดย
การใช้แบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหาร และแบบวดัสมาธิของเด็ก ทัง้ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และการตดิตามผล 

ผู้วิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีผ่านเกณฑ์ข้างต้นมาทัง้หมด 16 คน และใช้การจบัคู่
รายบุคคล (Matching Subject) ทัง้หมด 8 คู่ท่ีมีคะแนนรวมจากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
และแบบวดัสมาธิของเด็กปฐมวยัท่ีสมาธิสัน้ใกล้เคียงกันมาจับคู่กัน และสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เพื่อน ากลุ่มตวัอย่างเข้าสูก่ลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยในแตล่ะกลุ่มมีผู้
ท่ีมีคะแนนจากแบบวดัใกล้เคียงกันเพื่อควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้จากระดบัคะแนน
ทกัษะการคิดเชิงบริหารและแบบวดัสมาธิในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ท่ีแตกต่างกัน ทัง้กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุมีสมาชิกจ านวนกลุม่ละ 8 คน ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 10 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้การวิจยัเชิงทดลอง 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 
8 8 16 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้ทัง้หมด 7 ประเภท คือ  
1) ตัวของผู้วิจัยในฐานะเคร่ืองมือการวิจัย ผู้ วิจัยจบการศึกษาระดับ

มหาบณัฑิตจากคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพฒันาการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท าให้มีความรู้
ความเข้าใจในด้านจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวยั รวมทัง้ผู้ วิจัยได้ศึกษาต่อเฉพาะทางใน
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สาขาการเล่นบ าบดั (Play Therapy) ในปี พ.ศ. 2551-2555 จนกระทัง่จบการศกึษาตอ่เฉพาะทาง
สาขาการเล่นบ าบัดในระดับดีเยี่ยม (Distinction) และได้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นนักเล่น
บ าบัด (Certified Play Therapist) จาก Canterbury Christ Church University, UK, Academy 
of Play and Child Psychotherapy (APAC) และ Play Therapy International (PTI) ส่งผลให้
ผู้วิจยัสามารถให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาควบคู่ไปกบัท าการเลน่บ าบดักบัเด็กปฐมวยัท่ีมี ปัญหาใน
ระดบัเล็กน้อย (Mild) ไปจนถึงปัญหาในระดบัรุนแรง (Severe) ได้ทัง้แบบรายบคุคลและแบบกลุ่ม 
นอกจากนี ้ผู้วิจยัมีประสบการณ์ในการท างานกบัเด็กปฐมวยัในฐานะนกัจิตวิทยาเด็กตัง้แต่ พ.ศ. 
2550 จนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 

2) โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสัน้ เป็นโปรแกรมการเล่นบ าบดัท่ีผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขจนมีความ
สมบูรณ์แล้วจากการวิจัยในระยะท่ี 2 จึงน ามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะท่ี 3 นี ้
(ภาคผนวก ช) 

3) แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิสัน้ เป็น
แบบวดัท่ีได้มาจากการศกึษาในระยะท่ี 1 (ภาคผนวก ค) ซึง่เมื่อท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบ
วดัเสร็จสมบรูณ์แล้ว ได้น าแบบวดัไปใช้วดัทกัษะการคดิเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
โดยท าการทดสอบก่อน ทดสอบหลงั และทดสอบติดตามผลของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิง
ทดลอง โดยให้ครูท่ีรู้จักและใกล้ชิดกับเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็นผู้ ตอบแบบวัด
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กตามความเป็นจริง 

4) แบบวัดภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ วดัประเมินโดยครูของเด็กด้วยแบบวดั Thai 
ADHD Screening Scales (THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) 

5) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi – Structure) ผู้ วิจัยใช้
แบบสมัภาษณ์ครูแบบกึ่งโครงสร้างในการวิจยัเชิงคณุภาพ (ภาคผนวก จ) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึนีม้าช่วยอธิบายและสง่เสริมให้การวิจยัมีความสมบรูณ์มาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งผู้ วิจัยสร้างข้อค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลึกนีจ้ากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง จากนัน้ผู้วิจยัน าข้อค าถามไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยตรวจสอบ และผู้วิจยัปรับแก้ไขข้อ
ค าถามตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ข้อค าถามท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ตวัอยา่งแนวค าถามส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึ มีดงันี ้

ตวัอย่างแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกครู 
- การเข้าร่วมโปรแกรมนีท้ าให้เด็กรู้สกึอยา่งไร 
- เด็กได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี ้
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- การเข้าร่วมโปรแกรมนีช้่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้
อยา่งไร 

- การเข้าร่วมโปรแกรมนีช้่วยพฒันาสมาธิของเด็กได้อยา่งไร 
แนวค าถามข้างต้นนีส้ามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนล าดบัข้อค าถามได้ตามความ

เหมาะสมของสถานการณ์และบริบทของการสมัภาษณ์ โดยผู้วิจยัพิจารณาเลือกใช้ค าถามในการ
สมัภาษณ์เชิงลึกอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อปรากฎการณ์การพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดัได้อย่างชดัเจน
มากยิ่งขึน้ สว่นการตรวจสอบหาคณุภาพของแบบสมัภาษณ์เชิงลกึมีดงันี ้

 5.1) การตรวจสอบความตรงโดยผู้วิจัย ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบข้อ
ค าถามต่างๆ ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ว่ามีความสอดคล้องกนักบัความมุ่งหมายของการวิจยัหรือไม ่
ถ้าสอดคล้องกนัแสดงวา่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีความตรงเชิงเนือ้หา 

 5.2) การตรวจสอบความตรงโดยอาจารย์ที่ ปรึกษา  เม่ือได้รับการ
ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของแบบสมัภาษณ์จากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ผู้ วิจยัน าผลท่ีได้
รับมาปรับตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้แบบสมัภาษณ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ก่อนท่ี
จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

6) เคร่ืองบันทกึเสียงจ านวน 1 เคร่ือง 
7) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ผู้ วิจัยขอให้ครูผู้ ช่วยซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วย

ผู้วิจยัท าการสงัเกตและประเมินพฤติกรรมของเด็ก (ภาคผนวก ง) จากการเข้าร่วมการโปรแกรม
การเลน่บ าบดัในด้านคณุลกัษณะของเด็กและการเกิดทกัษะการคิดเชิงบริหารรวมทัง้สมาธิของเดก็
ในช่วงระหวา่ง และหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดั 

ตาราง 11 ตวัอยา่งแบบประเมินพฤตกิรรมเด็ก 

ช่ือเดก็ (นามสมมติ) ......................................................................... อาย ุ................ ครัง้ท่ี ......................... 
วนัท่ี .................................. เร่ือง ................................................................................................................ 

สมาธิของเดก็ บันทกึ 
มีการเลน่อยา่งตอ่เน่ืองเกิน 5 นาที  
ผลดักนัเลน่กบัเพ่ือนได้  
เลน่ได้โดยไมร่บกวน หรือขดัจงัหวะเพื่อน  
สามารถนัง่อยูก่บัท่ีในช่วงล้อมวงได้จนครบเวลา  
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ทักษะการคดิเชงิบริหารของเดก็ บันทกึ 
เดก็จดจ่ออยูก่บัสิ่งท่ีเลน่ได้นานจนจบช่วงเลน่นัน้ๆ  
เลา่ถงึสิง่ท่ีท าในครัง้ท่ีแล้วได้  
มีอารมณ์ดี ยิม้แย้ม ร่าเริง  
ปรับตวัเข้ากบักิจกรรมใหม่ๆ ได้โดยไมห่งดุหงิด  
เลน่เกมท่ีต้องใช้การวางแผนได้  

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการด าเนินการวิจยั 

ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลู และด าเนินการวิจยัในช่วงก่อนการทดลอง ระหว่าง
การทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผลดงัตอ่ไปนี ้(รัตนะ บวัสนธ์, 2555) 

1) ก่อนการทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินการวัดทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะ
สมาธิสัน้ของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Pretest) รวมทัง้
ด าเนินการสงัเกตและประเมินบนัทึกพฤติกรรมของเด็กเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมลูพืน้ฐานก่อน
การทดลอง 

2) ระหว่างการทดลอง ผู้วิจยัด าเนินการการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้โดยใช้โปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้และผ่าน
การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการทดลองกับ
กลุ่มทดลอง ในระหว่างการทดลอง มีการสงัเกต ประเมินพฤติกรรมของกลุ่มทดลองไปด้วย ส่วนกลุ่ม
ควบคมุไม่ได้รับการจดักระท าจากผู้วิจยัในการทดลอง แตไ่ด้รับการจดักระท าจากผู้วิจยัเม่ือสิน้สดุ
การทดลองแทน  

3) หลังการทดลอง หลงัจากยุติการเล่นบ าบัดแล้ว ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบ
หลงั (Posttest) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุอีกครัง้หนึ่งด้วยแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก รวมทัง้มีการสงัเกต การประเมิน
พฤติกรรม และการสมัภาษณ์เชิงลกึครูเก่ียวกบัความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลง
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร และสมาธิของเด็กจากการเข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบดั เพื่ อเป็นข้อมลู
หลงัการทดลอง 

4) ระยะตดิตามผล หลงัจากการทดลองผา่นไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจยัท า
การทดสอบระยะการติดตามผล(Follow up) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้หนึ่งด้วย 
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แบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ของ
เด็ก จากนัน้ผู้ วิจัยน าผลท่ีได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพทัง้หมดมาท าการสรุปและวิเคราะห์ผล
ร่วมกบัการศกึษาเชิงปริมาณด้วย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการวิจยัข้อมลูเชิงคณุภาพนี ้ผู้วิจยัรวบรวม

ข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดจากการสงัเกตบนัทึกพฤติกรรมของเด็ก และจากการสมัภาษณ์เชิงลึกครูด้วย
ค าถามกึ่งโครงสร้างเก่ียวกบัทกัษะการคิดเชิงบริหาร และสมาธิของเด็กของกลุม่ทดลองมาท าการ
วิเคราะห์เนือ้หา จัดหมวดหมู่ สรุปและตีความข้อมูลทัง้หมด เพื่อน าผลท่ีได้มาอธิบายและ
สนบัสนนุผลของการใช้โปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้ด้วยปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ (ชาย โพธิสติา, 2559) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติดงัตอ่ไปนี ้

 2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย
เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและลกัษณะของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัอนัได้แก่ ร้อยละ 
คา่เฉลี่ยเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.2) การวิเคราะห์ผลของการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริหารและสมาธิของเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิสั ้น  ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวัย ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล ทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการ
ทดสอบวิลคอกซนั (Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test) และการทดสอบแมน-วิทนีย์ 
(Mann-Whitney U Test) 

5. จริยธรรมการวิจัย 
ผู้ วิจัยด าเนินการขออนุญาตเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยแล้ว 
ผู้ วิจัยด าเนินการส่งหนังสือเพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมชีแ้จง
จุดประสงค์และรายละเอียดของการวิจยัให้ทราบชดัเจน รวมทัง้ท าการขออนุญาตและสอบถาม
ความสมคัรใจจากกลุม่ตวัอย่างที่เข้าร่วมการวิจยั เพื่อให้แน่ใจว่ากลุม่ตวัอยา่งมีความสมคัรใจและ
ยินดีต่อการเข้าร่วมการวิจยั ซึ่งก่อนเข้าร่วมการวิจยัผู้ วิจยัชีแ้จงและอธิบายรายละเอียดของการ
วิจยัอย่างชดัเจน นอกจากนี ้ผู้วิจยัรักษาความลบั (Confidentiality) ของกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้นาม
สมมติและจะไม่เปิดเผยช่ือจริงของกลุ่มตวัอย่างในทุกกรณี รวมทัง้รักษาความลบัอ่ืนๆ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งด้วยเพ่ือเป็นการพิทกัษ์สทิธ์ิด้านการเก็บรักษาความลบัของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัของวตัถปุระสงค์ในการ

วิจยั ดงันี ้
ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร

ในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้  
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศกึษาความหมาย และองค์ประกอบ

ของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 
สว่นท่ี 2 ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
สว่นท่ี 3 องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาแบบวดัทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

สว่นท่ี 1 การสงัเคราะห์นิยามปฏิบตัิการและพฒันาข้อค าถาม 
สว่นท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัเบือ้งต้น 
สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

ระยะที่  2 มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่ อ
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างโปรแกรม
การเลน่บ าบดัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

สว่นท่ี 1 การเล่นท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ 

สว่นท่ี 2 ปัจจยัและเง่ือนไขความส าเร็จของโปรแกรมการเลน่ 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อพฒันาและตรวจสอบคณุภาพของ

โปรแกรม 
สว่นท่ี 1 การพฒันาโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
สว่นท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
สว่นท่ี 3 การสรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
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ระยะที่  3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบ าบัด ใน
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะตดิตามผลการทดลอง 

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเล่น
บ าบดั ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของ
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และหลงัตดิตามผลการทดลอง 

ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัตดิตามผลการทดลอง 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมทัง้ 16 ครัง้ 
สว่นท่ี 1 ผลจากการใช้โปรแกรมการเลน่บ าบดัทัง้ 16 ครัง้ 
สว่นท่ี 2 การประเมินผลด้วยแบบประเมินพฤติกรรมเดก็และแบบสมัภาษณ์ครู 

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่สมาธิสัน้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความหมาย และองค์ประกอบ

ของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 
สว่นท่ี 2 ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
สว่นท่ี 3 องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลทีละคน ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีได้นัด

หมายไว้ โดยก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล ผู้ วิจัยท าการแนะน าตัว พร้อมกับอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ กระบวนการสัมภาษณ์ ระยะเวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการสมัภาษณ์ให้ผู้ ข้อมลูทราบอย่างชดัเจน จากนัน้ผู้วิจยัขออนุญาตผู้ ให้
ข้อมลูในการบนัทึกเสียงในการสมัภาษณ์เก็บไว้เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
จากนัน้ผู้วิจยัจึงน าแบบสมัภาษณ์เชิงลกึท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากผู้ทรงคณุวฒุิแล้วมาใช้
ในการสมัภาษณ์ 
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ผู้ วิจัยเร่ิมการสมัภาษณ์ด้วยการใช้ค าถามเกร่ินก่อน เพื่อสร้างสมัพันธภาพให้
บรรยากาศมีความผ่อนคลาย และเพื่อให้ผู้ ให้ข้อมูลรู้สึกไว้วางใจในการให้สัมภาษณ์มากขึน้ 
จากนัน้ผู้ วิจัยจึงสัมภาษณ์ด้วยการใช้ค าถามหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหมาย 
ลกัษณะ และองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีภาวะสมาธิสัน้ รวมทัง้ 
เพื่อศกึษาและวิเคราะห์แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีภาวะสมาธิสัน้
ด้วย ซึ่งผู้วิจยัน าเสนอผลท่ีได้จากการวิจยัเชิงคณุภาพ เร่ิมจากข้อมลูทัว่ไปของผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 6 คน 
(นามสมมติ A1-A6 ตามล าดับ) ดังนี ้โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึกนี  ้มีข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้ข้อมูล  
ดงัแสดงในตาราง 12 

ตาราง 12 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู  

ผู้ให้ข้อมูล อาชีพ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 
A1 จิตแพทย์เดก็และวยัรุ่น 3 ปีขึน้ไป จิตเวชเด็กและวยัรุ่น, การสง่เสริมทกัษะ

การคิดเชิงบริหารให้แก่เดก็สมาธิสัน้ 
A2 จิตแพทย์เดก็และวยัรุ่น 2 ปีขึน้ไป จิตเวชเด็กและวยัรุ่น, การสง่เสริมทกัษะ

การคิดเชิงบริหารให้แก่เดก็สมาธิสัน้ 
A3 กมุารแพทย์ 3 ปีขึน้ไป กมุารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, การ

สง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เดก็
สมาธิสัน้ 

A4 จิตแพทย์เดก็และวยัรุ่น 2 ปีขึน้ไป จิตเวชเด็กและวยัรุ่น, การสง่เสริมทกัษะ
การคิดเชิงบริหารให้แก่เดก็สมาธิสัน้ 

A5 อาจารย์การศกึษาปฐมวยั 10 ปีขึน้ไป การศกึษาปฐมวยั, การสง่เสริมทกัษะการ
คิดเชิงบริหารให้แก่เดก็สมาธิสัน้ 

A6 จิตแพทย์เดก็และวยัรุ่น 2 ปีขึน้ไป จิตเวชเด็กและวยัรุ่น, การสง่เสริมทกัษะ
การคิดเชิงบริหารให้แก่เดก็สมาธิสัน้ 

 
ส่วนที่ 2 ความหมายของทกัษะการคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัย  

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลได้ให้ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัไว้ ดงันี ้

1) การท างานของสมองหลายส่วน ผู้ ให้ข้อมลูอธิบายความหมายของทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัว่า เป็นการท างานของสมองในรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะสมองส่วน
หน้า ท่ีต้องดึงความสามารถของสมองหลายๆ ส่วนเข้ามาท างานด้วยกัน โดยมีทกัษะการคิดเชิง
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บริหารท าหน้าท่ีสัง่การองค์ประกอบย่อยๆ ให้ท างานออกมาพร้อมกนั หรือท าในเวลาท่ีเหมาะสม 
ทกัษะการคิดเชิงบริหารจึงเป็นทกัษะส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึตา่งๆ 
ซึง่ทกัษะการคิดเชิงบริหารนีจ้ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นส่งเสริมเพื่อให้มีการเจริญเติบโต และเกิด
ศกัยภาพอย่างแท้จริง เพื่อน าไปควบคมุกระบวนการคิดการตดัสินใจโดยรวม ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู 
ดงันี ้

 
“ทกัษะการคิดเชิงบริหารนี้เป็นกระบวนการของสมองนะครับ เป็นเร่ืองของการท างานของสมอง

รูปแบบหน่ึงครบั ซ่ึงมนัตอ้งดึงความสามารถของสมองหลาย ๆ ส่วนเข้ามาท างานดว้ยกนันะครบั หมายความว่า
ตัวมันเองนี่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบเดี่ยว ๆ ของมันนะครับ แต่ตัวมันเองท าตัวเป็นเจ้านาย ที่จะคอยไปสั่ง
องค์ประกอบย่อย ๆ ของมนันีใ่หท้ างานออกมาใหม้นัพร้อมกนั หรือท าในเวลาทีเ่หมาะสม” (A3) 

 
“ทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานของสมองส่วนหน้าเป็นหลกันะครับ 

ความจริงจุดเร่ิมตน้ของทกัษะการคิดเชิงบริหารนี ่มาจากเร่ืองหนา้ทีก่ารท างานของสมองส่วนหนา้เป็นหลกัครับ” 
(A6) 

 
“ทกัษะการคิดเชิงบริหารนี้เป็นกระบวนการทางสมอง ที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนหน้า เป็นทกัษะที่

ส าคญัทีเ่กีย่วกบัการทีเ่ด็กเขาใชค้วามคิด หรือว่าอาจจะเกีย่วกบัเร่ืองของอารมณ์ ความรู้สึกอะไรต่างๆ” (A4) 
 
“ทกัษะการคิดเชิงบริหารก็คืออวยัวะส่วนหน่ึงของมนษุย์นีล่่ะ แต่ว่ามนัไปอยู่ในส่วนของกระบวนการคิด

ของสมอง ซ่ึงกระบวนการคิดนีเ้ป็นส่วนทีต่อ้งไดร้บัการกระตุน้และพฒันาส่งเสริม เพือ่ใหม้นัเกิดการเจริญเติบโต แลว้ก็มี
ศกัยภาพที่แท้จริง เพราะฉะนัน้นี้ความหมายทกัษะการคิดเชิงบริหารก็คือ เป็นอวยัวะที่รอการกระตุ้นส่งเสริม
เพื่อให้เกิดศกัยภาพสูงสุด และน าไปควบคุมกระบวนการคิดโดยรวม กระบวนการคิดการตดัสินใจแบบนี้ค่ะ” 
(A5) 

 

2) การท างานเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย นอกจากเป็นการท างานของสมองหลาย
ส่วนแล้ว ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารยังหมายถึงกระบวนการท างานของสมองท่ี
เก่ียวข้องกับการกระท าต่างๆ เป็นกระบวนการ เป็นทักษะท่ีท างานประสานกันเพื่อมุ่งไปสู่การ
ท างานให้ส าเร็จตามเปา้หมาย ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
 “ทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นความสามารถในการท างานของสมองทีท่ างานประสานกนัเพือ่ท าใหต้วั

เปา้หมายของงานนัน้น่ะมนัเสร็จ ใหง้านออกมาประสบความส าเร็จนะครบั” (A3) 
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“ทกัษะการคิดเชิงบริหารนีเ้ป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกบัการกระท าต่าง  ๆแลว้มนัน าไปสู่การท างานใหป้ระสบ
ความส าเร็จไปถึงเปา้หมาย มนัเหมือนเป็นกระบวนการ เป็นทกัษะ ทีม่นัประกอบกนัไปค่ะ” (A4) 

 

3) การประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการบริหารจดัการ การท างานให้บรรลุ
เปา้หมายได้ส าเร็จนัน้ ต้องอาศยัการประเมินสถานการณ์ตา่งๆ เพื่อให้มีการท างานได้อยา่งถกูต้อง
และประสบความส าเร็จ โดยผู้ ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้ให้นิยามของทักษะการคิด เชิงบริหารว่า
เปรียบเสมือนกัปตันเรือท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการ ควบคุมคน ทิศทาง ประเมินสถานการณ์ต่างๆ 
จดัการกบัปัจจยัภายในเก่ียวกบัตนเอง และปัจจยัสิง่แวดล้อมภายนอก เพื่อปรับการท างานของตน
ให้ท างานได้อยา่งถกูต้องเพื่อมุง่ไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ได้ส าเร็จ 

 
“ทกัษะการคิดเชิงบริหารเหมือนกปัตนัเรือน่ะ คือกปัตนัเรือจะต้องควบคุมทัง้คน ลูกเรือ แล้วก็ต้อง

ประเมินส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ของการเดินเรือดว้ยว่ามนัมีอะไร มีคลืน่ยงัไง ลมยงัไง มีพายไุหม อะไรอย่างนี ้พอมี
คลืน่ มีลม มีพาย ุแลว้นีเ่ปา้หมายเขาคือตรงนี ้เขาก็ตอ้งมุ่งไปทีเ่ปา้หมายเขา แต่ว่าเปา้หมายเขามนัอาจจะไม่ได้
ไปทางเดิมแล้วนะ ถ้ามันมีคลื่นลมมันก็ต้องปรับตวัเองให้จัดการได้ แล้วก็ต้องจัดการลูกเรือให้ท างานให้ถูก
ด้วย…ต้องจัดการทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ภายในก็คือเกี่ยวกับตัวเอง ก็คือการท างานของสมอง แล้ว
ภายนอกก็คือว่าเหมือนกบัเขาก็รบัรู้ส่ิงภายนอกมา เสร็จแลว้มาประมวลว่าเขาจะตอ้งไปปรบัการท างานของสมอง
ยงัไง เพือ่ใหม้นัไปถึงเปา้หมายน่ะ” (A1) 

 

4) ทกัษะด้านตา่งๆ ของทกัษะการคิดเชิงบริหาร นอกจากความหมายในด้าน
การท างานของสมองหลายส่วน การท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการประเมินสถานการณ์
ต่างๆ แล้ว อีกนิยามหนึ่งของทกัษะการคิดเชิงบริหารก็คือ ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการยบัยัง้ ความจ า
ขณะท างาน ความยืดหยุ่นทางการคิด ดงัเช่นผู้ ให้ข้อมลูคนหนึ่งได้ให้นิยามของทกัษะการคิดเชิง
บริหารวา่เป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานของทกัษะด้านการยบัยัง้ ความจ าขณะท างาน ความ
ยืดหยุน่ทางการคิด ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นทกัษะที่เกี่ยวข้องกบัการท างานของทกัษะด้านการยบัยัง้ ดา้นความจ า

ขณะท างาน ดา้นความยืดหยุ่นทางการคิด” (A6) 
 

โดยผู้ ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งได้ให้นิยามของทักษะการคิดเชิงบริหารว่าเป็นทักษะ
สมองท่ีเก่ียวข้องกบัการจดจ า การเก็บข้อมลู และดงึข้อมลูมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
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“ทกัษะการคิดเชิงบริหารก็คือความสามารถในการท างานของสมอง เป็นทกัษะสมองทีใ่ชใ้นการจดจ า 
ใช้ในการเก็บข้อมูล แล้วดึงข้อมูลมาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม หวัใจส าคญัคือการน ามาใช้ คือน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ น่ะ” (A2) 

 

จากการให้ความหมายทักษะการคิดเชิงบริหารของผู้ ให้ข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า 
ทักษะการคิดเชิงบริหาร หมายถึง การท างานของสมองหลายส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนหน้า 
เก่ียวข้องกับการใช้ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การกระท าต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการ การ
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศยัทกัษะต่างๆ 
เช่น ทกัษะด้านการยบัยัง้ ทกัษะด้านความจ าขณะท างาน ทกัษะด้านความยืดหยุ่นทางการคดิ ซึง่
ทกัษะการคิดเชิงบริหารนีจ้ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นส่งเสริมเพื่อให้มีการเจริญเติบโต และเกิด
ศกัยภาพอยา่งแท้จริงตอ่ไป 

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของทกัษะการคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสัน้ 

ผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล มีรายละเอียดการให้ความหมายและ
ลกัษณะต่างๆ เก่ียวกบัองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) ด้านการยับยัง้ (Inhibit) คือความสามารถของเด็กในการควบคุมยบัยัง้
ตนเองให้สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งท่ีก าลังท าอยู่ได้อย่างคงทน และสามารถยับยัง้ตนเองไม่ให้
วอกแวกกบัสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง รวมทัง้ก ากบัควบคมุตนเองให้มีความอดทน โดยมี
การค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา การ
ยบัยัง้นีจ้งึช่วยให้เด็กสามารถควบคมุตนเองให้แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 
ซึ่งเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีลกัษณะด้านการยบัยัง้ควบคมุตนเองท่ีบกพร่อง ขาดสมาธิใน
การจดจ่ออยู่กบังาน อดทนรอคอยไม่ได้ อยู่ไม่นิ่ง วอกแวกง่ายขณะท ากิจกรรม มกัพูดโพล่ง พูด
แทรก รีบตอบโดยไม่ฟังค าถามให้จบก่อน ขาดความยัง้คิดยบัยัง้ชัง่ใจ เม่ืออยากท าสิ่งใด ก็มกัจะ
ท าเลย โดยไม่คิดถึงท่ีผลท่ีจะตามมา ขาดความยบัยัง้ทางความคิด อารมณ์และพฤติกรรม ขาด
การควบคมุตนเองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ท าให้เด็กไม่สามารถควบคมุยบัยัง้ตนเองให้มีการแสดงออกท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
 “พีว่่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกบัเด็กสมาธิสัน้ที่สดุน่ะ คือ inhibit เป็นเร่ืองของการยบัยัง้ควบคุมตวัเอง 

เพราะเด็กสมาธิสัน้น่ะไม่มีการยบัยัง้ตนเอง อยากท าอะไรก็ท าเลย คิดปุ๊ บท าป๊ับ ไม่คิดหนา้คิดหลงัให้รอบคอบ 
ไม่คิดถึงผลทีจ่ะตามมา” (A1) 
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“เด็กสมาธิสัน้มกัรอคอยไม่ได ้เวลานัง่ฟังนิทานกบัครู ก็จะลกุข้ึนลกุลง หรือเวลาทีค่รูถามก็จะรีบตอบ

โดยทีไ่ม่ฟังค าถามของครูใหเ้สร็จ พูดโพล่ง พูดแทรก ยบัยัง้ไม่ค่อยเป็น เล่นกบัเพือ่นแรง เพือ่นมาเล่นดว้ย ก็เล่น
แรงกลบั ควบคมุตวัเองไดไ้ม่ค่อยดี ไม่สามารถทีจ่ะเบรกตัวเองได ้อนันีเ้ป็นลกัษณะของ inhibit ทีไ่ม่ดี คือยบัยัง้
ตวัเองไม่ได”้ (A3) 

 
“เด็กสมาธิสัน้ขาดเร่ืองของการจัดการควบคุมตวัเอง เด็กเลยพูดก่อนคิด ท าก่อนคิด ท าไปแล้วมา

เสียใจทีหลงัแบบเฮย้ฉนัไม่น่าท าเลย ความยบัยัง้ชัง่ใจของเด็กมนัเสียไป เหมือนไม่มีเบรก อยากท าอะไรก็ท าเลย 
โกรธก็โกรธเลย หงดุหงิดก็ตีเพือ่นเลยอะไรอย่างนี ้แลว้ก็ขาดในเร่ืองการมีสมาธิจดจ่ออยู่กบังานซ่ึงก็เป็นลกัษณะ
หน่ึงของ EF ในเด็กสมาธิสัน้ คือเขาขาดการควบคมุตวัเองต่อส่ิงกระตุน้เร้าต่างๆ ทีเ่ข้ามา” (A4) 

 

2) ด้านความจ าขณะท างาน (Working Memory) คือความสามารถของ
เด็กในการเก็บจดจ าข้อมลู และสามารถจดัการประมวลข้อมลูท่ีมีอยู่ เพื่อให้สามารถน าข้อมลูมา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าได้ดี จดจ าค าสัง่ของผู้ อ่ืนได้ ซึง่เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มกัมีปัญหาด้านความจ าขณะท างาน โดยเด็กไม่สามารถเก็บจดจ าข้อมลู
ไว้ได้นาน ไม่สามารถจดจ าข้อมูลได้หลายอย่าง ไม่สามารถประมวลผล หรือดึงข้อมูลท่ีมีอยู่มา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม เด็กจงึมกัวอกแวกง่าย ความจ าไม่คอ่ยดี ขีล้ืม ไม่สามารถจดจ ากตกิา หรือสิ่ง
ท่ีเรียนไปแล้วได้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“Working Memory คือการเอาความจ าที่มีออกมาใช้ ซ่ึงเด็กสมาธิสัน้เขาจะจดจ าข้อมูลไดที้ละสัน้ๆ และจ า

ไดไ้ม่นาน พอคิดถึงเร่ืองอืน่แลว้ลืมเลย” (A2) 
 
 “Working Memory เป็นหน่วยความจ า คือการทีเ่ราจ าข้อมูลไวไ้ดร้ะยะหน่ึงแลว้เราดึงข้อมูลมาใชไ้ด้

เหมาะสม แต่เด็กสมาธิสัน้จะไม่สามารถดึงเอามาใช้ไดเ้หมาะสม คือ Working Memory ของเขาไม่ค่อยดี เขา
เลยข้ีลืม เรียนแลว้ไม่จ า จ ากติกาไม่ได ้” (A5) 

 
“Working Memory เป็นความสามารถในการจดจ าข้อมูล แล้วก็ประมวลผลนะครับ ซ่ึงเด็กสมาธิสัน้

จะเสียหายเร่ืองนีเ้ยอะครับ เขาจะไม่สามารถจดจ าข้อมูลไดห้ลายอย่าง แลว้ก็ไม่สามารถจดจ าข้อมูลไดน้านนกั
ครบั” (A6) 
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3) ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility/ Shift)  คือ
ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองจากสถานการณ์ 
กิจกรรม กลุ่มคน หรือแง่มมุปัญหาหนึ่งๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น ส่งผลให้เด็ก
สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
ซึ่งเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้มีความยืดหยุ่นทางการคิดท่ีบกพร่องกว่าเด็กปฐมวยัทั่วไป 
กล่าวคือ เด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไม่ค่อยมีความคิดยืดหยุ่น มักยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ 
ความคดิเดิมๆ กิจวตัรเดมิๆ ไมค่อ่ยมีการปรับเปลี่ยนความคิด เด็กจึงคิดแก้ปัญหาไมค่อ่ยได้ มกัไม่
สบายใจเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง และปรับตวัให้เข้ากบัคน สถานท่ี หรือกิจกรรมใหม่ๆ  ได้ยาก ดงัค า
กลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“เด็กสมาธิสั้นเขาค่อนข้างขาดความคิดยืดหยุ่น คือเขาเป็นคนที่มี routine น่ะ และถ้า routine 

เปลีย่นไปหรือผิดแผนนี ่เขาก็มกัจะเครียด ไม่สบายใจ ตอ้งท าอะไรแบบทีเ่คยท ามาเป็นกิจวตัร คือเขาจะปรับตวั
ต่อส่ิงใหม่ๆ ไดล้ าบากหน่อย” (A2) 

 
“Shift นี้พฒันาในช่วงเด็กปฐมวยั ฉะนัน้ในเด็กสมาธิสัน้ที่เขาไม่พร้อมจะนัง่ฟังนัง่เรียนรู้นี่ การที่เขา

จะ shift มนัก็จะยุ่งยาก เขาก็จะตอบสนองไปตามสญัชาตญาณ เขาก็คงจะเสียโอกาสในการเรียนรู้ เพราะตวั 
shift นี้คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนตวัเองให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ซ่ึงช่วยในเร่ืองการปรับตวัแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เป็นตวัช่วยให้เด็กไดเ้รียนรู้ว่า ถา้แก้ปัญหาแบบนี ้ผลจะตามมาแบบนี ้ถา้เจอสถานการณ์แบบนี ้เขา
ควรปรับตวัยงัไงน่ะครับ Shift ของเด็กสมาธิสัน้เลยยงัพฒันาได้ไม่ดีนกั การคิดแก้ปัญหาอะไรต่างๆ ก็ไม่ดีด้วย
ครบั” (A3) 

 
“Shift คือความคิดยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนจากเร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเร่ืองหน่ึงไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมที่ท าอยู่ สถานที่ทีเ่ปลีย่นไป หรือการเจอผูค้นใหม่ๆ ซ่ึงเด็กสมาธิสัน้มกัจะยงั shift ไดไ้ม่เก่ง เด็กเลยยึดติด
กบัรูปแบบเดิมๆ ปรับเปลีย่นอะไรไม่ค่อยได ้เช่นกฎกติกาตอ้งเป็นแบบนีเ้ท่านัน้ ถา้เราเปลีย่นกฎเดีย๋วนัน้ เด็กจะ
โกรธ โมโหมาก รบัการเปลีย่นแปลงไม่ค่อยได ้ความคิดยืดหยุ่นยงัไม่ค่อยมีคณุภาพ” (A5) 

 
4) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือความสามารถของเด็กใน

การควบคมุอารมณ์ของตนเองตอ่สิง่กระตุ้นเร้าตา่งๆ เพื่อให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
ส่งผลให้เด็กสามารถจดัการควบคมุอารมณ์ความรู้สกึของตนเองได้ดี ซึง่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้มีลกัษณะการก ากบัควบคมุอารมณ์ตนเองท่ีบกพร่อง ควบคมุอารมณ์ตนเองได้ยาก โดยเด็กจะ
ถกูกระตุ้นเร้าอารมณ์ได้ง่ายกว่าเด็กทัว่ไป เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงมีอารมณ์ร้อน ขีโ้มโหฉนุเฉียว 
หนุหนัพลนัแล่น โกรธง่ายกบัเร่ืองเล็กน้อย มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงแปรปรวน ระเบิดอารมณ์รุนแรง
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ได้ง่ายกว่าเด็กทัว่ไป เมื่อโกรธแล้วมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีรุนแรงไม่เหมาะสม จึงท าให้เด็ก
มีปัญหาในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน ซึง่เป็นผลเน่ืองมาจากมีลกัษณะด้านการยบัยัง้ท่ีบกพร่องไป ดงันัน้ 
หากเด็กได้รับการส่งเสริมฝึกฝนให้มีทกัษะด้านการยบัยัง้ท่ีดีขึน้ ลกัษณะด้านการควบคมุอารมณ์
ของเด็กก็จะดีขึน้ด้วย ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้ 

 
“เด็กสมาธิสัน้จะแสดงอารมณ์แบบหุนหนัพลนัแล่นและฉุนเฉียวได้ค่อนข้างชดัครับ เพราะว่าด้วย

ความทีเ่ขายบัยัง้ไดไ้ม่ดี ฉะนัน้เมือ่มีส่ิงกระตุน้เข้ามานี ่เขาก็จะระเบิดอารมณ์ไดง่้าย การก ากบัอารมณ์ตนเองไม่
ดี มีอารมณ์เปลีย่นแปลงแปรปรวนไดง่้ายกว่าเด็กทัว่ไป” (A3) 

 
“เด็กสมาธิสัน้เป็นเด็กทีโ่กรธง่ายน่ะ โกรธง่ายมาก เมือ่ถูกกระตุน้เล็กนอ้ยก็อารมณ์ปร๊ีดข้ึนมาแลว้ คือ

โกรธแล้วจะระเบิดอารมณ์รุนแรง เด็กสมาธิสั้นเขามีลักษณะที่เรียกว่า emotional dysregulation คือการ
ควบคุมอารมณ์การจัดการอารมณ์เขาท าได้ยาก ท าให้เด็กมีปัญหาในการอยู่ร่วมกบัคนอื่น เนื่องจากควบคุม
อารมณ์ตวัเองไม่ได้ ถูกกระตุ้นอารมณ์ให้โกรธได้ง่าย เช่น ถูกเพื่อนมากวนนิดหน่อย เด็กก็จะโมโหโวยวาย ท า
เพือ่นไปแรงๆ อะไรอย่างนี”้ (A4) 

 
“เด็กที่มีภาวะสมาธิสัน้จะอารมณ์ร้อน ขี้โมโห ระเบิดอารมณ์แรง ปร๊ีดได้ง่าย ปร๊ีดแรงกว่าเด็กทัว่ไป 

เพราะว่าอารมณ์มนัข้ึนไปเร็วมากเช่นเดียวกบัความคิดของเขา คือเขามี emotional control ทีม่นับกพร่อง ซ่ึงถา้
ปรบัเร่ือง inhibit ไดนี้ ่เร่ืองอารมณ์เขาน่าจะดีข้ึน” (A5) 

 

5) การวางแผนจัดการอ ย่ างเป็ น ระบบ  (Plan & Organize) คื อ
ความสามารถของเด็กในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการตัง้เปา้หมายในการท างาน รู้จกั
จดัล าดบัความส าคญัของงาน เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้และท างานได้ส าเร็จ 
ซึง่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีลกัษณะด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบท่ีไม่ค่อยดี โดย
เด็กไม่สามารถหยดุนิ่งเพื่อคิดวิเคราะห์ได้ เด็กจึงขาดการวางแผน การตัง้เปา้หมายในการท างาน 
ไม่สามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานท่ีต้องท า ไม่มีระเบียบวินยั เด็กจึงขาดระบบระเบียบใน
การวางแผนจัดการ ท าให้การท างานของเด็กไม่มีคุณภาพ ท างานตกๆ หล่นๆ และไม่สามารถ
ท างานได้ส าเร็จทนัเวลา ต้องมีคนคอยคอยเตือนคอยก ากบัการท างาน ดงัค ากล่าวของผู้ ให้ข้อมลู 
ดงันี ้

 
“การ plan & organize ของเด็กสมาธิสัน้น่ะไม่เป็นระบบ ไม่เป็นระเบียบ ไม่ค่อยมีคุณภาพ อย่าง

เวลาท างาน ท าๆไป นึกไดว่้าลืมหยิบของ ก็ไปหยิบมา อ้าวหยิบไม่ครบ เดินไปหยิบอีก การวางแผนจดัการของ
เด็กจะ disorganized มาก งานก็เลยไม่เสร็จ ตอ้งมีคนคอยเตือนคอยก ากบัใหท้ างาน” (A1) 
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“เด็กสมาธิสัน้นี ่plan & organize ของเขาไม่ดี ไม่ค่อยมีระเบียบวินยั คือเขาไม่สามารถหยุดน่ิงเพื่อ

จะนัง่คิดและวิเคราะห์ไดน้ะครับ เพราะฉะนัน้ พอเขาวิเคราะห์ไม่ได ้การวางแผนก็จะไม่ค่อยดี ท างานเสร็จไม่ทนั 
ซ่ึงการท างานเสร็จไม่ทนันีเ่ป็นลกัษณะหลกัเลยล่ะครับทีค่ณุครูมกัจะบอกว่าเด็กท างานเสร็จไม่ทนั เนือ่งมาจาก 
plan & organize ทีเ่สียไปนะครบั” (A3) 

 
“เด็กสมาธิสั้นมีปัญหาเร่ืองการ plan การ organize การวางแผนจัดการท าได้ไม่ดี จัดล าดับ

ความส าคญัของส่ิงที่ต้องท าไม่ได้ เร่ือง plan & organize นี่เป็นเร่ืองของการท างานของสมองส่วนหน้าซ่ึงเด็ก
สมาธิสัน้ขาดตรงนีไ้ป มนัก็เลยท าให้การท างานของเขาขาดการวางแผน ขาดระบบระเบียบ ท างานตกๆ หล่นๆ 
ท าใหท้ างานไม่เสร็จ เนือ่งจากขาดการวางแผนการจดัระบบระเบียบต่างๆ” (A4) 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้จะมี 5 องค์ประกอบเช่นเดียวกนักบัเด็กปฐมวยัโดยทัว่ไป แต่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้มีลกัษณะของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่อง และมีคณุภาพด้อยกวา่ทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัทัว่ไปอยู่มาก ซึ่งเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้มีลกัษณะของทกัษะการ
คิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องอย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะด้านการยับยัง้ และด้าน
ความจ าขณะท างานท่ีมีความบกพร่องอยูม่ากอนัเน่ืองมาจากภาวะสมาธิของเด็กท่ีบกพร่องไป คือ 
เด็กขาดการควบคมุยบัยัง้ตนเอง มีปัญหาในการจดจ าและประมวลผลข้อมลู นอกจากนี ้เด็กยงั
ขาดความยืดหยุ่นทางการคิด ควบคมุอารมณ์ตนเองได้ไม่ดี รวมทัง้ขาดการวางแผนจดัการอย่าง
เป็นระบบ เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงควรได้รับการฝึกฝนสง่เสริมเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิง
บริหารให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ตอ่ไป 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล สามารถสรุปองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดงัภาพประกอบ 7 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 7 องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

จากภาพประกอบ 7 สามารถสรุปองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารจาก
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญได้ 5 ด้าน ดงันี ้

1) ด้านการยับยัง้ คือความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยัง้ตนเองให้
สามารถจดจ่ออยู่กบัสิ่งท่ีก าลงัท าอยู่ได้อย่างคงทน และสามารถยบัยัง้ตนเองไม่ให้วอกแวกกบัสิ่ง
กระตุ้นเร้าต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง รวมทัง้ก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดทน โดยมีการค านึงถึง
ความถกูต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา การยบัยัง้นีจ้ึงช่วย
ให้เด็กสามารถควบคมุตนเองให้แสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

2) ด้านความจ าขณะท างาน คือความสามารถของเด็กในการเก็บจดจ าข้อมลู 
และสามารถจดัการประมวลข้อมลูท่ีมีอยู ่เพื่อให้สามารถน าข้อมลูมาใช้ได้อยา่งเหมาะสม สง่ผลให้
เด็กมีความสามารถในการจดจ าได้ดี จดจ าค าสัง่ของผู้ อ่ืนได้ 
  

การยบัยัง้ 

ความจ าขณะท างาน 

ทกัษะการคิดเชิง
บริหาร ความคิดยืดหยุ่น

ทางการคคทางกาด 

การควบคมุอารมณ์ 

การวางแผนจดัการ
อยา่งเป็นระบบ 
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3) ด้านความยืดหยุน่ทางการคิด คือความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยน
ความคิดและการกระท าของตนเองจากสถานการณ์ กิจกรรม กลุม่คน หรือแง่มมุปัญหาหนึ่งๆ ไปสู่
อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น ส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 

4) ด้านการควบคมุอารมณ์ คือความสามารถของเด็กในการควบคมุอารมณ์
ของตนเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ เพื่อให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เด็ก
สามารถจดัการควบคมุอารมณ์ความรู้สกึของตนเองได้ดี 

5) ด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ คือความสามารถของเด็กในการ
วางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ มีการตัง้เปา้หมายในการท างาน รู้จกัจดัล าดบัความส าคญัของ
งาน เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้และท างานได้ส าเร็จ 

ผู้ วิจัยน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลนีม้าใช้ร่วมกับการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มาท าการสรุปวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร
และสร้างเป็นแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ รวมทัง้ตรวจสอบ
คณุภาพและวิเคราะห์ข้อมลูของแบบวดั ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณในตอนตอ่ไป 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาแบบวัดทกัษะการคดิเชิง
บริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดงันี ้

สว่นท่ี 1 การสงัเคราะห์นิยามปฏิบตัิการและพฒันาข้อค าถาม 
สว่นท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัเบือ้งต้น 
สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
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ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ผู้ วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

n  หมายถึง  จ านวนตวัอยา่ง 
K  หมายถึง  จ านวนข้อ 
M  หมายถึง  คา่เฉลี่ยคะแนนของตวัแปร 
SD  หมายถึง  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Skewness หมายถึง  ความเบ้ 
Kurtosis หมายถึง  ความโดง่ 
β  หมายถึง  คา่น า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน 
SE  หมายถึง  คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
Z-value หมายถึง  คา่ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ 
R2  หมายถึง  คา่สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ 
b  หมายถึง  คา่น า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนดบิ 

2  หมายถึง  ค่าสถิติไค-สแควร์ 
dƒ  หมายถึง  คา่องศาอิสระ 
p  หมายถึง  คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
GFI  หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี 
CFI  หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 
NFI  หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ 
TLI  หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมของ Tucker-Lewis 
RMSEA หมายถึง  ดชันีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่ 
INH  หมายถึง  องค์ประกอบด้านการยบัยัง้ 
WOM  หมายถึง  องค์ประกอบด้านความจ าขณะท างาน 
COF  หมายถึง  องค์ประกอบด้านความยืดหยุน่ทางการคิด 
EMC  หมายถึง  องค์ประกอบด้านการควบคมุอารมณ์ 
PLO  หมายถึง  องค์ประกอบด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 
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ส่วนที่ 1 การสังเคราะห์นิยามเชิงปฏิบตักิารและพฒันาข้อค าถาม 
ผู้ วิจัยได้ท าการสังเคราะห์นิยามเชิงปฏิบัติการโดยพิจารณาผลการวิจัยเชิง

คณุภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลึก และได้สร้างข้อค าถามจากนิยามเชิงปฏิบตัิการโดยผสานผล
จากการสมัภาษณ์กบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีพบว่า
มีทัง้หมด 5 องค์ประกอบ (สภุาวดี หาญเมธี, 2559; นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ก; Isquith, Gioia 
& Espy, 2004) โดยในขัน้เร่ิมต้นผู้ วิจัยได้สร้างข้อค าถามทัง้หมดจ านวน 25 ข้อ มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด มีการวดัแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มาตรวดัเป็นแบบประเมินคา่ลิเคิร์ท 
มีข้อเลือกตอบ 5 ระดบั (5-Point Likert Scale) คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ เพื่อ
แสดงระดบัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 13 

ตาราง 13 องค์ประกอบของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

องค์ประกอบ จ านวนข้อ 
1. การยบัยัง้ 5 
2. ความจ าขณะท างาน 5 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด 5 
4. การควบคมุอารมณ์  5 
5. การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ 5 

รวมข้อค าถามทัง้หมด 25 

 
ตอ่มาผู้วิจยัน าแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้

ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ หลังจากปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ผู้วิจยัจึงส่งแบบวดัให้ผู้ทรงคณุวฒุิด้านจิตวิทยา การศึกษา 
การวัดและการประเมิน จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดย
พิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Item Operational 
Definition Congruence: IOC) ซึง่ใช้เกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50 
ขึน้ไป พบว่า มีข้อค าถามจ านวน 25 ข้อท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผู้ วิจัยจึงน าข้อค าถามท่ีผ่าน
เกณฑ์การคดัเลือกนีไ้ปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบือ้งต้น 
ผู้ วิจัยน าแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ใน

โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน คือ เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ครูผู้ ดูแลเด็กท่ีรู้จักและใกล้ชิดกับเด็กเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นผู้ตอบแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก พบผลจากการ
ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้

การวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ข้อ
ค าถามกบัคะแนนรวม พบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวกและมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.50 คือ สงูกว่าค่า
วิกฤติ r (Critical r) ท่ี 0.50 (Hair et al., 1998: 264) (ยกเว้นค าถามข้อท่ี 10 เด็กสามารถจดจ าส่ิงที่
เรียนไปแล้วได้ ท่ีมีค่า CITC เท่ากับ 0.474 แต่ผู้ วิจยัคงข้อค าถามนีไ้ว้ เน่ืองจากเป็นข้อท่ีผู้ ให้ข้อมลู
ทุกคนสนับสนุนยืนยันในประเด็นนีอ้ย่างชัดเจน ) และเม่ือพิจารณาข้อค าถามรายข้อใน
องค์ประกอบท่ี 1 พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item-Total Correlation: CITC) อยู่
ระหว่าง 0.799-0.875 ข้อค าถามรายข้อในองค์ประกอบท่ี 2 มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.474-
0.751 ข้อค าถามรายข้อในองค์ประกอบท่ี 3 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.529-0.688 ส่วนข้อ
ค าถามรายข้อในองค์ประกอบท่ี 4 มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหวา่ง 0.522-0.635 และข้อค าถามราย
ข้อในองค์ประกอบท่ี 5 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.716-0.803 สรุปได้ว่า รายข้อค าถามผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาทกุข้อ ผู้วิจยัจึงคงข้อค าถามทกุข้อไว้ โดยผู้วิจยัได้สรุปรายละเอียดดงักล่าวใน
ตาราง 14 

ตาราง 14 รายละเอียดคา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ 

ข้อค าถาม ข้อที่ CITC ผล 
ด้านที่ 1 การยับยัง้ (Inhibit)    
1. เดก็สามารถอดทนรอให้คนอ่ืนพดูจบก่อนได้โดยไมพ่ดูแทรก INH1 .875 ผ่าน 
2. เม่ือเดก็อยากท าสิง่ใดก็มกัจะท าทนัที โดยไม่คิดให้ดีเสียก่อน INH2 .867 ผ่าน 
3. เดก็สามารถจดจ่อกบังานได้จนส าเร็จโดยไมว่อกแวก INH3 .812 ผ่าน 
4. เดก็สามารถนัง่ท ากิจกรรมอยูก่บัท่ีได้ตามเวลาท่ีก าหนดได้ INH4 .743 ผ่าน 
5. เดก็รู้จกัคิดก่อนลงมือท า และคิดถึงผลเสียท่ีจะตามมาได้ INH5 .799 ผ่าน 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อค าถาม ข้อที่ CITC ผล 
ด้านที่ 2 ความจ าขณะท างาน (Working Memory)    
6. เม่ือสัง่ให้เดก็ท างานมากกวา่ 1 อยา่ง เดก็จะจ าได้เพียงค าสัง่แรกหรือ

ค าสัง่สดุท้ายเท่านัน้ 
 

WOM1 
 

.710 
 

ผ่าน 
7. เดก็สามารถจ าสิง่ท่ีครูสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ WOM2 .751 ผ่าน 
8. เดก็มกัท าผิดในเร่ืองเดิมๆ ซ า้ๆ ท่ีครูเคยสอนไปแล้ว WOM3 .748 ผ่าน 
9. เดก็ชอบเลน่เกมท่ีต้องใช้ความจ าได้ดี เช่น เกมจบัคูรู่ปภาพ เกม

จดจ าค าสัง่ 
 

WOM4 
 

.664 
 

ผ่าน 
10. เดก็สามารถจดจ าสิง่ท่ีเคยเรียนไปแล้วได้ WOM5 .474 ผ่าน 
ด้านที่ 3 ความยืดหยุ่นทางการคดิ (Cognitive Flexibility)     
11. เม่ือครูให้เด็กย้ายท่ีนัง่ เด็กก็ย้ายได้โดยไมย่ดึติดกบัท่ีเดิม COF1 .688 ผ่าน 
12. เดก็ปรับตวัให้เข้ากบักฎกติกาใหม่ๆ  ได้โดยไมห่งดุหงิด COF2 .688 ผ่าน 
13. เม่ือเจอปัญหา เด็กสามารถคิดยืดหยุน่หาทางออกใหม่ๆ  ได้ COF3 .653 ผ่าน 
14. เม่ือของเลน่ท่ีชอบหายหรือพงั เดก็สามารถคิดพลิกแพลงหาสิ่งอ่ืนมา

เลน่ทดแทนได้ 
 

COF4 
 

.529 
 

ผ่าน 
15. เดก็มกัมีปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนกิจกรรมที่เคยท าให้ตา่งไปจากเดิม COF5 .549 ผ่าน 
ด้านที่ 4 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)    
16. เดก็สามารถควบคมุความโกรธได้โดยไมใ่ช้ความรุนแรง EMC1 .535 ผ่าน 
17. เม่ือเดก็มกัผิดหวงั ใช้เวลาไม่นานก็กลบัคืนสูอ่ารมณ์ปกติ EMC2 .554 ผ่าน 
18. โดยรวมแล้วเดก็เป็นคนอารมณ์ดี EMC3 .647 ผ่าน 
19. เดก็สามารถบอกอารมณ์ความรู้สกึของตนเองได้วา่รู้สกึอยา่งไร EMC4 .522 ผ่าน 
20. เดก็มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสิ่งท่ีเข้ามากระตุ้น EMC5 .635 ผ่าน 
ด้านที่ 5 การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan & Organize)    
21. เดก็เร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีคนบอก PLO1 .780 ผ่าน 
22. เดก็รู้จกัวางแผนการท างานท่ีครูมอบหมายได้ PLO2 .751 ผ่าน 
23. เดก็สามารถท างานเป็นขัน้ตอนได้ เช่น ถอดรองเท้าน าไปวางไว้ท่ีช่อง

ของตนเอง 
 

PLO3 
 

.802 
 

ผ่าน 
24. เดก็ไมจ่ดัล าดบัความส าคญัของสิง่ท่ีต้องท า เช่น ไปเลน่ก่อนแล้ว

คอ่ยท างาน ท าให้ท างานไมเ่สร็จทนัเวลา 
 

PLO4 
 

.716 
 

ผ่าน 
25. เดก็รู้จกัวางแผนจดักระเป๋านกัเรียนเองได้ PLO5 .803 ผ่าน 
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ผู้ วิจัยน าข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์ทัง้หมดมาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงแบบ
สอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficients) ซึ่งควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 (Hair et al., 1998: 264) พบว่า 
ข้อค าถามในองค์ประกอบด้านท่ี 1 มีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.932 ข้อค าถาม
ในองค์ประกอบด้านท่ี 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.855 ข้อค าถามใน
องค์ประกอบด้านท่ี 3 มีค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ  0.826 ข้อค าถามใน
องค์ประกอบด้านท่ี 4 มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ  0.826 ข้อค าถามใน
องค์ประกอบด้านท่ี 5 มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.797 และแบบวดัทกัษะการ
คิดเชิงบริหารนีมี้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคทัง้ฉบับเท่ากับ 0.909 โดยผู้ วิจัยได้สรุป
รายละเอียดค่าความเช่ือมัน่และข้อค าถามของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารดงัแสดงในตาราง 
15 

ตาราง 15 รายละเอียดคา่ความเช่ือมัน่และข้อค าถามของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

องค์ประกอบ จ านวนข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ค่าสัมประสทิธ์ิ 
ความเที่ยงอัลฟ่า 

ด้านท่ี 1 การยบัยัง้ 
ด้านท่ี 2 ความจ าขณะท างาน 
ด้านท่ี 3 ความยืดหยุน่ทางการคิด 
ด้านท่ี 4 การควบคมุอารมณ์ 
ด้านท่ี 5 การวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 

5 
5 
5 
5 
5 

.799-.875 

.474-.751 

.529-.688 

.522-.635 

.716-.803 

.932 

.855 

.826 

.826 

.797 

รวม 25  .909 

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดทกัษะการคดิเชิงบริหาร 

ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัด การวิเคราะห์ใน
สว่นนี ้ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ใน
โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครท่ีผ่านการตรวจสอบจากการทดลองใช้แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
กลุม่ตวัอยา่งจริงซึง่เป็นเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน 
โดยให้ครูผู้ ดูแลเด็กเป็นผู้ ตอบแบบวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก เก็บข้อมูลจาก



  

 

156 

ครูผู้สอนเด็กระดบัปฐมวยัในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสโนว์
บอล (Snowball Sampling) โดยให้ครูท่ีรู้จกัและใกล้ชิดกบัเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เป็นผู้ตอบแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ THASS ของเด็ก (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) รวมทัง้
ตอบแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กตามความเป็นจริง จากนัน้จึงให้ครูช่วยแนะน าครูคน
อ่ืนๆ ท่ีสอนเด็กระดบัปฐมวยัในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้รู้จกัและใกล้ชิดกบัเด็กท่ีสอน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเช่นกันช่วยตอบแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ THASS และแบบวัด
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก โดยครู 1 คนตอบแบบวดัแทนเด็กประมาณ 2-5 คน จนได้แบบวดั
ครบทัง้ 200 ฉบบั แล้วจงึน าผลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ จ านวนและคา่ร้อยละ
ของข้อมลูพืน้ฐาน ดงัแสดงในตาราง 16 

ตาราง 16 จ านวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบวดั (n=200) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศของเดก็ 

ชาย 
หญิง 

 

109 
 91 

 

54.50 
45.50 

รวม 200 100 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาตามราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยท่ีมี

ภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครเป็นเด็กเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5 เป็นเด็กเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 45.5  
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3.2 ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนแบบวัดรายองค์ประกอบและโดยรวม 
การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ผู้วิจยัได้น าข้อมลูจากแบบวัดทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยั
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครรายองค์ประกอบและโดยรวมมาวิเคราะห์หา
คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลี่ย (M) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ในด้านการแปลผลนัน้ คะแนนท่ี
ได้หมายถึง ค่าความเห็นพ้องกับแบบวัดท่ีครูได้ให้คะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก โดย 5 
หมายถึงเห็นด้วยมากท่ีสดุ และ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ ดงัแสดงในตาราง 17-22 

ตาราง 17 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบท่ี 1 การ
ยบัยัง้ (n=200) 

องค์ประกอบ ข้อที่ K M SD Skewness Kurtosis แปลผล 
1. การยบัยัง้ 

(Inhibit) 
INH1 1 4.18 1.901 -0.075  -1.035  มาก 
INH2 1 4.46 1.931 -0.273  -1.035  มากท่ีสดุ 
INH3 1 4.24 1.791 -0.292  -0.871  มากท่ีสดุ 
INH4 1 3.74 1.826 -0.156  -0.887  มาก 
INH5 1 4.51 1.791 -0.226  -1.002  มากท่ีสดุ 

รวม  5 4.23 1.848 -0.142  -0.966 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 17 พบว่า คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครในรายองค์ประกอบท่ี 1 การ
ยับยัง้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.848 มีลักษณะการกระจายของ
ข้อมลูเป็นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้านการยบัยัง้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
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ตาราง 18 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบท่ี 2 
ความจ าขณะท างาน (n=200) 

องค์ประกอบ ข้อที่ K M SD Skewness Kurtosis แปลผล 
2. ความจ า

ขณะท างาน
(Working 
Memory) 

WOM 1 1 3.59 1.743 0.167  -0.731  มาก 
WOM 2 1 3.59 1.731 0.258  -0.798  มาก 
WOM 3 1 3.18 1.619 0.380  -0.616  ปานกลาง 
WOM 4 1 3.09 1.699 0.523  -0.588  ปานกลาง 
WOM 5 1 4.25 1.542  -0.085  -0.679  มากท่ีสดุ 

รวม  5 3.54 1.668 0.249  -0.682  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 18 พบว่า คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครในรายองค์ประกอบท่ี 2 ความจ า
ขณะท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.668 มีลกัษณะการกระจาย
ของข้อมลูเป็นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้านความจ าขณะท างานอยู่ใน
ระดบัมาก 

ตาราง 19 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบท่ี 3 
ความยืดหยุน่ทางการคิด (n=200) 

องค์ประกอบ ข้อที่ K M SD Skewness Kurtosis แปลผล 
3. ความยืดหยุน่

ทางการคิด 
(Cognitive 
Flexibility) 

COF1 1 3.34 1.574 -0.641 -0.162  ปานกลาง 
COF2 1 3.30 1.631 -0.141 -0.630  ปานกลาง 
COF3 1 4.11 1.668 -0.537 -0.685  มาก 
COF4 1 4.15 1.608 -0.561 -0.612  มาก 
COF5 1 4.27 1.565 -0.258 -0.409  มากท่ีสดุ 

รวม  5 3.83 1.609 -0.428 -0.497  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 19 พบว่า คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครในรายองค์ประกอบท่ี 3 ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.609 มีลกัษณะการ
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กระจายของข้อมลูเป็นแบบปกต ิและมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้านความยืดหยุ่นทางการ
คิดอยูใ่นระดบัมาก  

ตาราง 20 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบท่ี 4 การ
ควบคมุอารมณ์ (n=200) 

องค์ประกอบ ข้อที่ K M SD Skewness Kurtosis แปลผล 
4. การควบคมุ

อารมณ์ 
(Emotional 
Control) 

EMC 1 1 4.29 1.783  -0.115 -0.867  มากท่ีสดุ 
EMC 2 1 3.66 1.655  0.107 -0.664  มาก 
EMC 3 1 3.79 1.625  0.010 -0.739  มาก 
EMC 4 1 4.32 1.727  -0.209 -0.718  มากท่ีสดุ 
EMC 5 1 4.48 1.748  -0.189 -0.825  มากท่ีสดุ 

รวม  5 4.11 1.708  -0.079 -0.763  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 20 พบว่า คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครในรายองค์ประกอบท่ี 4 การ
ควบคุมอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.708 มีลักษณะการ
กระจายของข้อมลูเป็นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้านการควบคมุอารมณ์
อยูใ่นระดบัมาก  

ตาราง 21 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบท่ี 5 การ
วางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ (n=200) 

องค์ประกอบ ข้อที่ K M SD Skewness Kurtosis แปลผล 
5. การวางแผน

จดัการอยา่ง
เป็นระบบ 
(Plan & 
Organize) 

PLO1 1 4.48 1.748 -0.189 -0.825  มากท่ีสดุ 
PLO2 1 4.01 1.784 -0.571 -0.621  มาก 
PLO3 1 4.70 1.722 -0.409 -0.568  มากท่ีสดุ 
PLO4 1 3.97 1.847 -0.037 -0.868  มาก 
PLO5 1 4.85 1.795 -0.404 -0.836  มากท่ีสดุ 

รวม  5 4.40 1.779 -0.307 -0.744 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 21 พบว่า คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครในรายองค์ประกอบท่ี 5 การ
วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.779 มี
ลกัษณะการกระจายของข้อมูลเป็นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้านการ
วางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบอยูใ่นระดบัมาก 

ตาราง 22 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมทัง้ฉบบั (n=200) 

องค์ประกอบทักษะ 
การคดิเชงิบริหาร 

K M SD Skewness Kurtosis แปลผล 

1. การยบัยัง้ 5 4.23 1.848 -0.142 -0.966 มากท่ีสดุ 
2. ความจ าขณะท างาน 5 3.54 1.668 0.249 -0.682 มาก 
3. ความยืดหยุน่ทางการคิด 5 3.83 1.609 -0.428 -0.497 มาก 
4. การควบคมุอารมณ์ 5 4.11 1.708 -0.079 -0.763 มาก 
5. การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ 5 4.40 1.779 -0.307 -0.744 มากท่ีสดุ 
ทักษะการคดิเชงิบริหารโดยรวม 25 4.022 1.722 -0.141 -0.730 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 22 พบวา่ คะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิง

บริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวนทัง้หมด 25 ข้อ 
โดยรวมมีคะแนนอยู่ในระดบัมาก (M = 4.022, SD = 1.722) และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยใน
รายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 2 องค์ประกอบ คือ 
การยับยัง้ (M = 4.23, SD = 1.848) และการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (M = 4.40, SD = 
1.779) และมีองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ ความจ าขณะ
ท างาน (M = 3.54, SD = 1.668) ความยืดหยุ่นทางการคิด (M = 3.83, SD = 1.609) และการ
ควบคมุอารมณ์ (M = 4.40, SD = 1.779) โดยมีลกัษณะการกระจายของข้อมลูทัง้หมดเป็นแบบ
ปกติ 
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3.3 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 ( First Order 
Confirmatory Factor Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัส าหรับองค์ประกอบ
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์หรือไม่ ซึ่งโมเดลนีเ้ป็นตวัแทนในการวดัทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในด้านการยบัยัง้ ความจ าขณะท างาน ความยืดหยุ่น
ทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้ วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ี 1 ของทกัษะการคิดเชิงบริหารด้วยการค านวณค่าดชันี
ความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ รวมทัง้ค านวณหาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ 

(β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) ค่าการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ (Z-
Value) ของคา่น า้หนกัองค์ประกอบ และคา่สมัประสิทธ์ิพยากรณ์ (Coefficient of Determination: 
R2) โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 23 
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

องค์ประกอบโมเดล 
น า้หนักองค์ประกอบ 

β SE Z-value R2 b 
INH1 .882   .777 1.000 
INH2 .888 .051 20.329 .789 1.032 
INH3 .857 .054 16.930 .734 .911 
INH4 .824 .064 13.684 .679 .874 
INH5 .847 .061 15.070 .717 .922 

WOM1 .881   .776 1.000 
WOM2 .829 .086 11.291 .687 .968 
WOM3 .792 .069 12.878 .627 .892 
WOM4 .784 .070 13.421 .615 .941 
WOM5 .811 .069 13.958 .658 .957 
COF1 .826   .683 1.000 
COF2 .871 .067 16.148 .759 1.082 
COF3 .615 .081 8.538 .378 .691 
COF4 .678 .090 7.499 .319 .674 
COF5 .607 .091 7.438 .368 .679 
EMC1 .813   .661 1.000 
EMC2 .816 .078 13.220 .666 1.035 
EMC3 .723 .109 8.677 .536 .944 
EMC4 .659 .119 6.880 .434 .816 
EMC5 .520 .090 6.772 .270 .608 
PLO1 .453   .205 1.000 
PLO2 .262 .139 3.803 .069 .529 
PLO3 .322 .139 4.577 .104 .637 
PLO4 .919 .353 5.693 .844 2.011 
PLO5 .887 .335 5.683 .787 1.906 

ผลการทดสอบความเหมาะสมพอดี Chi-Square = 131.041  df = 111  p = 0.094  GFI= 0.948  CFI= 0.995  
NFI = 0.969  TIL = 0.986  RMSEA=0.030 
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ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลตามตาราง 23 พบว่า ค่าสัมประสิท ธ์ิน า้หนัก

องค์ประกอบ (β) และคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) ในทกุองค์ประกอบ
มีคา่เป็นบวก โดยคา่น า้หนกัองค์ประกอบของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในแตล่ะข้อมีค่าระหว่าง 
0.262-0.919 ซึง่ในองค์ประกอบท่ี 1 การยบัยัง้ (INH) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบของแบบวดัในแตล่ะข้อ
อยู่ระหว่าง 0.824-0.888 ในองค์ประกอบท่ี 2 ความจ าขณะท างาน (WOM) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบของแบบวัดในแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.792-0.881 องค์ประกอบท่ี 3 ความยืดหยุ่น
ทางการคิด (COF) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบของแบบวดัในแตล่ะข้ออยู่ระหวา่ง 0.607-0.871 สว่น
องค์ประกอบท่ี 4 การควบคมุอารมณ์ (EMC) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบของแบบวดัในแต่ละข้ออยู่
ระหว่าง 0.520-0.816 และในองค์ประกอบท่ี 5 การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (PLO) มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบของแบบวดัในแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.262-0.919 โดยสามารถเรียงล าดบัค่าน า้หนกั
องค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดงันี ้

ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุ คือ การยบัยัง้ 

(β = 0.859) รองลงมาคือ ความจ าขณะท างาน (β = 0.819) ตามมาด้วยความยืดหยุ่นทางการ

คิด (β = 0.719) การควบคมุอารมณ์ (β = 0.706 ) และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (β = 
0.568) ตามล าดบั โดยองค์ประกอบของแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบนีมี้
ความสมัพนัธ์กนัทางบวก และมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า
ทกุองค์ประกอบมีความสมัพนัธ์กนัและมีเหมาะสมตอ่การน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ส าหรับค่าดชันีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 
ของทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร มี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัแสดงในตาราง 24 และภาพประกอบ 8 
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ตาราง 24 คา่ดชันีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ของทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร (n=200) 

 
  

ดัชนีบ่งชีค้วามเหมาะสมพอดี ค่าดัชนี เกณฑ์การพจิารณา ผลบ่งชี ้

1. คา่สถิติไค-สแควร์ (Chi-square: χ2)       131.041 ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ เหมาะสมดี 

2. คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) 0.094 p > 0.05 เหมาะสมดี 
3. คา่สถิติไค-สแควร์สมัพทัธ์  

(Relative  Chi-square: χ2/ dƒ) 

1.181 χ 2/ dƒ < 2.00 เหมาะสมดี 

4. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.948 GFI > 0.90 เหมาะสมดี 

5. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.995 CFI > 0.90 เหมาะสมดี 

6. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมอิงเกณฑ์  
(Normed Fit Index: NFI) 

0.969 NFI > 0.90 เหมาะสมดี 

 7. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมของทคัเกอร์-ลิววิส 
(Tucker-Lewis Index: TLI) 

0.986 TLI > 0.90 เหมาะสมดี 

8. ดชันีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคา่ (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) 

0.030 RMSEA < 0.05 เหมาะสมดี 
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Chi-square = 131.041, Chi-square/df = 1.181, df = 111, p = .094, GFI = .948, CFI = .995,  

RMSEA = .030, NFI = .969, TLI = .968 

ภาพประกอบ 8 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ขององค์ประกอบทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 24 และภาพประกอบ 8 พบว่า โมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ของทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ

สมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi - square: 2 ) เท่ากับ 131.041 
ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ 0.094 ค่าไค-สแควร์จึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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(p > 0.05) แปลผลได้ว่า โมเดลนีมี้ความสอดคล้องเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และเม่ือ

พิจารณาค่าดชันีอ่ืนๆ พบว่า ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์ (Relative Chi - square: 2 / dƒ) มีค่าเท่ากบั 
1.181 ซึง่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้องมีค่าน้อยกว่า 2.00 ส าหรับดชันีวดัระดบัความเหมาะสม
พอดี (Goodness of fit index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.948 ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้องมีค่า
มากกว่า 0.90 รวมถึงค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit 
index: CFI) มีค่าเท่ากับ 0.995 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาซึ่งต้องมีค่า 0.95 ขึน้ไป นอกจากนี ้ค่า
ดชันีวัดระดบัความเหมาะสมอิงเกณฑ์ (Normed fit index: NFI) มีค่าเท่ากับ 0.969 ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาท่ีต้องมีค่าตัง้แต่ 0.90 ขึน้ไป ส่วนค่าดชันีวดัระดบัความเหมาะสมของทคัเกอร์-ลิววิส 
(Tucker-Lewis Index: TLI) มีค่าเท่ากับ 0.986 ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้องมีค่ามากกว่า 
0.90 และค่าดชันีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.030 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาซึง่ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 จาก
คา่ดชันีตา่งๆ ดงักลา่วนี ้สามารถแปลผลและวิเคราะห์ข้อมลูได้วา่ โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ของทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกลมกลืนและเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์เชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 พบว่า องค์ประกอบทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การยบัยัง้ ความจ าขณะท างาน ความยืดหยุ่นทางการคิด การควบคมุอารมณ์ 
และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ โดยโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 
ของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบ ริหารของเด็กปฐมวัย ท่ี มีภาวะสมาธิสัน้ ในโรงเรียนเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องและเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้ วิ จัยจะน า 
แบบวดันีไ้ปใช้ในการวิจยัตอ่ไป 
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ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทกัษะ
การคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างโปรแกรม
การเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

ส่วนท่ี 1 การเล่นท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ 

สว่นท่ี 2 ปัจจยัและเง่ือนไขความส าเร็จของโปรแกรมการเลน่ 
ส่วนที่ 1 การเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทกัษะการคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มี

ภาวะสมาธิสัน้ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูพบว่า วิธีท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุวิธีหนึง่คือ การเลน่ เน่ืองจากการ
เล่นเป็นกิจกรรมท่ีเด็กรัก ช่ืนชอบ รู้สึกสนุก มีความสขุท่ีได้ท า เด็กจึงเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุผ่านการเล่น 
ดงันัน้ การจดักิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จงึเป็นวิธีท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคดิเชิงบริหารให้แก่เด็กได้เป็นอยา่งดี 
โดยการเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านตา่งๆ ให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
นัน้ประกอบด้วยการเล่น 5 ด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กทัง้ 5 องค์ประกอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการยับยัง้ ใน
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการเล่นท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
ด้านการยบัยัง้ไว้ดงันี ้

1) การเล่นควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย คือ กิจกรรมการเล่นท่ี
เอือ้อ านวยให้เด็กได้ฝึกการควบคมุการเคลื่อนไหวร่างกายของตวัเองอยา่งสนกุสนาน เช่น เกมแปะ
แข็ง หากเด็กถูกแปะตัวก็จะต้องหยุดนิ่ง ท าตัวแข็ง จนกว่าจะมีเพื่อนมาแปะตัวอีกครัง้จึงจะ
เคลื่อนไหวได้ การเล่นนีจ้ึงส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการอยู่นิ่งโดยท่ีเด็กรู้สกึสนุกร่วมด้วย หรือการเล่น
ต่อตึก เด็กก็จะได้ฝึกการควบคุมการยัง้มือของตนเองเพื่อให้ต่อตึกได้ส าเร็จ เป็นต้น การเล่น
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายจึงช่วยเสริมสร้างให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการยับยัง้ควบคุม
พฤติกรรมของตนเพื่อให้ตนเองสามารถจดจ่ออยู่กับการท างานได้จนส าเร็จ ดงัค ากล่าวของผู้ ให้
ข้อมลู ดงันี ้
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“การเล่นที่ส่งเสริมด้านการยบัยัง้ ควรเป็นการเล่นที่มีกติกาอะไรบางอย่าง จะได้ฝึกให้เด็กอดทน
เพือ่ทีจ่ะไปถึงเปา้หมาย แลว้ก็ตอ้งเป็นกิจกรรมทีส่นกุ เหมาะกบัเด็กกลุ่มนี ้เพราะว่าเขาไม่สามารถจดจ่ออะไรได้
นาน ถา้กิจกรรมนานกฎกติกาเยอะ มนัไม่เหมาะกบัเขาแน่ๆ ตอ้งเป็นการเล่นทีค่่อนข้างสัน้ กฎกติกาตอ้งไม่มาก
จนเกินไป อย่างเช่น การเล่นแปะแข็งนีก็่ช่วยฝึกยบัยัง้พฤติกรรม ยบัยัง้การเคลื่อนไหว สรุปคือเป็นการเล่นที่ฝึก
ใหเ้ขาไดอ้ยู่น่ิงนะครบั แต่เป็นการอยู่น่ิงโดยทีเ่ขารู้สึกสนกุ” (A3) 

 
“การเล่นทีช่่วยเร่ืองการยบัยัง้ ควรเป็นเกมหรือกิจกรรมทีท่ าแลว้สนกุ แลว้ก็ช่วยในเร่ืองของการยบัยัง้

ตวัเอง เช่น การเตน้ การเคลือ่นไหวควบคมุร่างกาย อย่างเช่นเกมแปะแข็ง เมื่อเด็กถูกแปะก็จะตอ้งหยดุน่ิง แข็ง 
อนันีช่้วยฝึกเร่ืองการยบัยัง้โดยตรง อีกอนัคือการเล่นทีต่อ้งใชค้วามเบามือในการดึง อย่างเช่น เกมต่อตึก เด็กจะ
ไดฝึ้กเร่ืองการยบัยัง้ คือ เขาจะตอ้งยบัยัง้แรงตวัเองใหไ้ดเ้พือ่ใหต่้อตึกไดส้ าเร็จ” (A1) 

 

2) การเลน่เกมท าตามค าบอก คือ กิจกรรมการเลน่ท่ีช่วยให้เด็กได้ฝึกการ
ยบัยัง้ควบคมุความคิดและพฤติกรรมของตนเองให้มีสมาธิในการฟัง และแสดงพฤติกรรมออกมาได้
ตรงตามค าบอก เช่น การเล่นเกม Simon Says เด็กจะท าตามค าบอกได้ก็ต่อเม่ือมีค าว่า Simon 
Says การเล่นนีจ้ึงช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิในการฟัง จดจ่ออยู่กับการท างานได้จนส าเร็จ 
สามารถท าตามกฎกติกา อดทนอดกลัน้ไม่วอกแวกไปกับสิ่งอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง รวมทัง้สามารถ
ควบคุมยบัยัง้ตนเองให้แสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ดงัค ากล่าวของ
ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

 
“การเล่นเกมท าตามค าบอก อย่างเกม Simon Says คือต้องมีค าว่า Simon Says ถึงจะท าตามค า

บอก ถ้าพูดข้ึนมาลอยๆ โดยไม่มีค าว่า Simon Says ห้ามท า อนันีก็้ช่วยฝึกเร่ืองการยบัยัง้เหมือนกนั แล้วก็ช่วย
ฝึกให้เด็กน่ะไดคุ้มความคิดคุมพฤติกรรมให้มีสมาธิจดจ่อในการฟัง จดจ่อกบัส่ิงที่ท า ท าออกมาตรงกบัค าบอก
ใหม้นัเหมาะกบัสถานการณ์ ท าตามกติกาไดโ้ดยทีไ่ม่ไปวอกแวกกบัอะไรทีม่นัไม่เกีย่วข้อง” (A1) 

 

3) การเล่นท่ีต้องผลดักนัเล่น คือ การเล่นท่ีเด็กช่ืนชอบ รู้สึกสนุก และได้
ผลดักันเล่นกับกลุ่มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อเด็กจะได้ฝึกก ากับควบคุมตนเองให้มีความ
อดทน รู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ สามารถรอคอยในการรอเพื่อนเล่น รอให้ถึงคราวตนเองเล่น รวมทัง้ได้ฝึก
ทกัษะสงัคมในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนผา่นกระบวนการเลน่กลุม่ด้วย ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

 
“อย่างในเร่ืองการยบัยัง้นี่ จริงๆ ที่น่าจะมีประโยชน์สูงคือเร่ืองการผลดักนัเล่นนะครับ จะเป็นการเล่น

อะไรก็ตามที่เด็กชอบ สนกุ แล้วก็ได้ผลดักนัเล่น เพราะว่าการเล่นไมใช่ว่าเราเล่นอย่างเดียว เราตอ้งรอคนอื่นเล่น
ด้วย แบบเล่นเป็นกลุ่มกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนั เด็กจะได้ฝึกการอดทนรอคอย ยบัยัง้ชัง่ใจ แล้วมนัก็ฝึกเร่ืองทกัษะ
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สงัคมด้วยนะครับ ที่ควรเล่นกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนันี่เป็นเพราะว่าความรู้สึกในการรอคอยของเด็กแต่ละวยัจะไม่
เท่ากนั ถา้เป็นเด็กวยัเดียวกนัก็จะรู้ว่าเพือ่นรอแค่ไหน แลว้ฉนัตอ้งรอแค่ไหน แบบนีจ้ะดีกว่าครบั” (A6) 

 

สรุปได้ว่า การเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการยบัยัง้นัน้ ควร
เป็นการเลน่ท่ีเด็กชอบ รู้สกึสนกุท่ีได้ท า และช่วยสง่เสริมให้เด็กได้ฝึกการยบัยัง้ควบคมุความคิดและ
พฤติกรรมของตนให้สามารถอดทนรอคอย ยบัยัง้ชัง่ใจ ไม่วอกแวกไปกบัสิ่งอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง เพื่อ
จดจ่อกบัสิ่งท่ีท าอยูไ่ด้จนส าเร็จ รวมทัง้สามารถก ากบัควบคมุตนเองให้แสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ได้ นอกจากนี ้กฎกติกาและระยะเวลาท่ีใช้ในการเลน่ไมค่วรมากจนเกินไป และควร
เปิดโอกาสให้เด็กได้เลน่เป็นกลุม่กบัเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั เพื่อเด็กจะได้ฝึกฝนทกัษะด้านการ
ยบัยัง้ได้อย่างสนกุสนานผ่านการเลน่กลุม่ ซึง่การเลน่ท่ีช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กได้พฒันาทกัษะด้าน
การยบัยัง้นี ้สามารถท าได้ด้วยการสง่เสริมให้เด็กได้เลน่ควบคมุการเคลื่อนไหวของร่างกาย เลน่เกม
ท าตามค าบอก รวมทัง้ได้เลน่กิจกรรมท่ีต้องผลดักนัเลน่ โดยสามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 9 ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 9 ผลท่ีได้เก่ียวกบัการเลน่ท่ีชว่ยเสริมสร้างทกัษะด้านการยบัยัง้ 

 
1.2 การเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะ

ท างาน ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับการเล่นท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิด
เชิงบริหารด้านความจ าขณะท างานไว้ดงันี ้

1) การเลน่จดจ าข้อมลู เช่น เกมจบัคู ่เป็นการเลน่ท่ีช่วยสง่เสริมให้เด็กได้
ฝึกจดจ าข้อมูลเก็บไว้ในใจ และจดัการประมวลข้อมูลท่ีมีอยู่ในใจ เพื่อจะได้ดึงข้อมูลมาใช้อย่าง
เหมาะสม กล่าวคือ เด็กต้องจดจ าภาพสิ่งของท่ีเหมือนกันไว้ในใจ เม่ือสิ่งของถูกปิดและสลับ
ต าแหน่งไป เด็กก็ต้องจดจ าต าแหน่งสิ่งของท่ีถกูย้ายไป เก็บไว้ในใจ และจดัการดึงข้อมลู ประมวล
ข้อมูลท่ีมีอยู่ในใจ เพื่อจะได้หาสิ่งท่ีซ่อนไว้ได้ส าเร็จ การเล่นเกมจับคู่จึงช่วยเสริมสร้างทักษะด้าน
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ความจ าขณะท างานของเด็ก ให้เด็กสามารถจดจ าข้อมลู จดัการกับข้อมลู และดึงข้อมลูมาใช้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“การเล่นจบัคู่ส่ิงที่เหมือนกนัมนัช่วยเร่ืองความจ าขณะท างานน่ะ อย่างอนัดบัแรกให้เด็กมองของเล่น

ก่อน เขาก็จะรู้ว่านีน่ะมีของนีน้ะ คือ step แรกนี ่เขาก็จ าภาพก่อน อนันีเ้ป็นแบบนีน้ะ พอเราปิดไป เขาก็ตอ้งมา
หาว่ามนัอยู่ไหนเนอะ แลว้พอเขาจ าเก่งข้ึนแลว้ เราก็สลบั ‘ดูนะมีของเล่นอยู่ในนีน้ะ คอยดูนะว่ามนัอยู่ไหน’ เด็ก
เขาก็ต้อง hold ข้อมูลว่าเมื่อกี๊ที่เขาเห็นนี่ต าแหน่งไหนมันอยู่ตรงไหน อย่างนี้เป็นการฝึกเร่ืองความจ าขณะ
ท างานไดดี้เลย” (A1) 

 

2) การเล่นสมมติ เช่น เล่นสมมติจดจ าท าอาหารตามสัง่ คือการเล่นท่ี
ช่วยให้เด็กได้ฝึกจดจ าข้อมูล จดจ าแผนการของตนเอง จดจ าค าสั่งของผู้ อ่ืน ได้ติดตามงาน
มากกว่า 1 อยา่งในเวลาเดียวกนั รวมทัง้ได้ฝึกจดัการการประมวลผลข้อมลู เพื่อให้สามารถท างาน
ออกมาได้ถกูต้องตรงตามแผนการท่ีวางไว้ โดยการเลน่สมมติเพื่อพฒันาความจ าขณะท างานนี ้ควร
เน้นการเพิ่มความสามารถของความจ าขณะท างานให้ท างานได้มากขึน้ เพื่อเด็กจะได้เก็บจดจ า
ข้อมลูได้มากขึน้ โดยผู้ให้ข้อมลูเปรียบความจ าขณะท างานเป็นเสมือนกระดานด าท่ีเม่ือกระดานด า
ใหญ่ขึน้ ก็จะเก็บข้อมลูได้มากขึน้ ดงันัน้ หากเด็กได้รับการกระตุ้นส่งเสริมการใช้ความจ าให้มาก
ขึน้ สมองของเด็กก็จะพฒันาความจ าขณะท างานให้สามารถเก็บจดจ าข้อมลูได้มากขึน้เช่นกนั ดงั
ค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

 
“เล่นสมมติช่วยฝึกความจ าขณะท างานได้ครับ อย่างเล่นสมมติท าเหมือนเปิดร้านขายของ มีการสัง่

ออเดอร์แล้วให้เด็กไปท าตามออเดอร์อย่างนี ้…ก็มีของให้เขาเลือก แล้วให้เขาเอาของมาเสิร์ฟ แล้วดูสิว่าเขาจ า
ไดค้รบไหม เป็นรูปแบบทีดี่และสนกุดว้ยครับ...เราตอ้งเนน้เร่ืองของตวัทีจ่ะเพ่ิมความสามารถของความจ าขณะ
ท างาน คือเราจะมองความจ าขณะท างานเหมือนเป็นกระดานด านะครับ ท าให้กระดานด านัน้ใหญ่ข้ึน พอมนั
ใหญ่ข้ึนมนัจะเก็บข้อมูลไดม้ากข้ึน…สมองจะเร่ิมเรียนรู้ล่ะ ก็พยายามทีจ่ะพฒันาตรงนี ้เพือ่ใหมี้การเก็บข้อมูลไว้
มากข้ึน” (A3) 

 

3) การเล่นถามค าถามเพื่อกระตุ้ นความจ า โดยทั่วไปแล้วหากเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไม่ได้รับการส่งเสริมทกัษะด้านความจ าขณะท างาน เด็กจะไม่สามารถ
จดจ าข้อมูลไว้ได้นาน และจดจ ารายละเอียดของข้อมูลได้ไม่ดีนัก  ดังนัน้ในการเล่นกับเด็ก นัก
บ าบดัควรถามค าถามเก่ียวกบัรายละเอียดในการเล่นให้มากขึน้ เพื่อช่วยกระตุ้นความจ าของเด็ก 
ให้เด็กนึกภาพออกมาได้ การเล่นถามค าถามเพื่อกระตุ้นความจ าจึงช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กจดจ า
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ข้อมูลได้ดีขึน้  ชัดเจนมากขึน้  รวมทัง้เป็นการฝึกความจ าขณะท างานให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ด้วย ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

 
“การฝึกความจ าขณะท างานนี่ จริงๆ เวลาเราถามเด็กนะครับว่า วนันีกิ้นข้าวอะไรมาอะไรอย่างนี ้ถ้าเด็กคน

ไหนสมาธิสัน้ เราจะสงัเกตเด็กสมาธิสัน้ตอ้งใช้เวลาในการคิดนานหน่อย แลว้ก็อาจจะไม่ไดบ้อกรายละเอียดมาก 
เช่นตอนเช้าเด็กอาจจะบอกว่ากินขนมปัง แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นขนมปังอะไร ใส่ไข่หรือเปล่า เด็กจะไม่ได้ลง
รายละเอียดขนาดนั้นนะครับ ดังนั้นการที่เราจะฝึกเร่ืองความจ าขณะท างานนี่ จริงๆ เวลาเล่นเราควรถาม
รายละเอียดในการเล่นใหม้นัเยอะข้ึน ตวัเด็กก็จะนึกภาพออกมาได ้ซ่ึงอนันีช่้วยกระตุน้เร่ืองความจ าขณะท างาน
ไดดี้” (A6) 

 

สรุปได้วา่ การเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะ
ท างานนัน้ คือ การเล่นท่ีช่วยกระตุ้นส่งเสริมการใช้ความจ าของเด็ก ให้เด็กมีความจ าท่ีดีขึน้ มี
สมาธิ สามารถจดจ าข้อมูล จัดการประมวลข้อมูล และน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้เด็กสามารถจดจ าแผนการท่ีต้องท า จ าค าสัง่ และท างานได้ส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ ซึง่การเลน่ท่ีช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กได้พฒันาทกัษะด้านความจ าขณะท างานนี ้สามารถท าได้
ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นเกมจดจ าข้อมลู เช่น เล่นเกมจบัคู่ เล่นสมมติ รวมทัง้การฝึกคิดตอบ
ค าถามในการเลน่ถามค าถามเพื่อกระตุ้นความจ า เพื่อสง่เสริมการใช้ความจ าขณะท างานของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้สามารถท างานได้ดีขึน้ โดยสามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 10 ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 10 ผลท่ีได้เก่ียวกบัการเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านความจ าขณะท างาน 

1.3 การเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคุม
อารมณ์ ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเล่นท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิด
เชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์ไว้ ดงันี ้
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1) การเล่นระบายอารมณ์ ในการเล่นเพื่อระบายอารมณ์นี ้เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้
เข้าใจอารมณ์ของตนเองท่ีก าลงัเกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ก่อน วา่เด็กก าลงัรู้สกึอยา่งไร ระบอุารมณ์ได้ว่า
อารมณ์แบบนีเ้รียกว่าอะไร รวมทัง้สนบัสนนุให้เด็กยอมรับอารมณ์ของตนเองว่า เป็นเร่ืองธรรมดา
ท่ีเด็กจะมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ได้ ไม่จ าเป็นต้องเก็บกดอารมณ์นัน้ๆ ไว้ เพียงแต่ควรหาวิธีใน
การควบคมุจดัการอารมณ์ และแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเหมาะสม เช่น หากเด็กก าลงัโกรธ เด็ก
จะได้ฝึกท าความเข้าใจ ยอมรับอารมณ์โกรธ และหาวิธีในการควบคมุความโกรธ เพื่อจะได้ระบาย
และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ความรุนแรง เช่น ไปดื่มน า้เย็นๆ ฝึกหายใจเข้า
ออกผ่อนคลายความโกรธ หรือไปเล่นในสิ่งท่ีท าแล้วสบายใจ การเล่นเพื่อระบายอารมณ์นีจ้ึงเป็น
วิธีท่ีช่วยให้เด็กได้เข้าใจและยอมรับอารมณ์ของตนเอง สามารถจดัการควบคมุยบัยัง้อารมณ์ของ
ตนเองเพื่อให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึน้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
 

“การควบคุมอารมณ์นี่ มนัตอ้งเกิดจากการที่เด็กยอมรับ แล้วก็เข้าใจอารมณ์ตวัเองก่อน คือเด็กควรรู้
ว่าการที่เรามีอารมณ์แบบนี้ๆ เขาเรียกว่าอารมณ์โกรธนะ เขาเรียกว่าดีใจ เขาเรียกว่าเสียใจนะ ให้เด็กเขารู้ตวั
ก่อนว่าการมีอารมณ์อะไรต่างๆ อย่างนี้ มนัเป็นเร่ืองปกติ มนัเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ว่าส่ิงที่ส าคญัคือการจดัการ 
การควบคมุไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งไม่มีอารมณ์แบบนีน้ะ คือเรามีได ้เพียงแต่เรามีวิธีจดัการ เช่นเราโกรธ แลว้ก็
ไปดืม่น ้าเย็นๆ แลว้ก็พยายามหายใจเข้า หายใจออก หรือว่าเราก็ไปเล่นอะไรทีเ่ราท าแลว้เราสบายใจ เช่น วาดรูป 
ป้ันดินน ้ามนั หรืออะไรอย่างนี้ ที่มนัท าให้ไดร้ะบายความโกรธอะไรอย่างนี ้จะเป็นการเล่นสมมติก็ได ้เด็กจะได้
ฝึกเร่ืองการแสดงออกทางอารมณ์ใหเ้หมาะสมกบับทบาททีไ่ดร้บั” (A4) 

 
2) การเลน่สมมติ คือ การเลน่ท่ีช่วยให้เด็กได้ฝึกควบคมุอารมณ์ของตนเอง ได้พฒันาการ

ใช้สมองสว่นหน้าในการควบคมุยบัยัง้อารมณ์ของตนเองท่ีก าลงัเกิดขึน้ เพื่อให้มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทท่ีได้รับ รวมทัง้ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก เห็นใจ และอยาก
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วย นอกจากนี ้การเล่นสมมติจ าลองสถานการณ์ ยงัช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจอารมณ์ต่างๆ ได้ฝึกการก ากบัอารมณ์ และหาทางออกในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ผ่าน
การเลน่ได้เป็นอยา่งดี ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
 

“การพัฒนาเร่ืองของการควบคุมอารมณ์คือการพัฒนารูปแบบสมองส่วนหน้า เช่นเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ทีเ่ศร้า เด็กตอ้งใชก้ระบวนการคิดในการยบัยัง้อารมณ์ตรงนัน้ แลว้ก็แสดงออกมาอย่างเหมาะสมน่ะ
ครับ ดังนั้น การเล่นที่ช่วยเร่ืองการควบคุมอารมณ์ก็จะเป็นการเล่นสมมติ เช่นเล่นเป็นเจ้าหญิงที่อยู่ใน
สถานการณ์ที่ล าบาก แลว้ก็สร้างบรรยากาศในการเล่นใหเ้ด็กรู้สึกร่วมดว้ยนะครับ ใหเ้ด็กไดห้ยดุคิดว่าท ายงัไงดี
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เพือ่จะช่วยเจ้าหญิงได ้เขาก็จะสามารถฝึกการใชส้มองในการทีล่งมายบัยัง้อารมณ์ของเขาที่เกิดข้ึน ณ ขณะนัน้
ได”้ (A3) 
 

“การเล่นทีฝึ่กในการควบคมุอารมณ์ จะเป็นการเล่นสมมติหรือสร้างสถานการณ์สมมติก็ไดน้ะครบั เช่น
สมมติว่ามีตุ๊กตาหมีอยู่ 1 ตวั เป็นตุ๊กตาหมีตวัที่ 1 นะครับ ตวันีมี้ช็อกโกแลต แล้วก็มีตุ๊กตาหมีตวัที่ 2 เดินผ่าน
มาแลว้ก็ขโมยช็อกโกแลตของตวัแรกไป ขโมยแลว้ว่ิงหนีไปเลย เราสามารถถามเด็กไดว่้าถา้เขาเป็นตุ๊กตาหมีตวั
ที ่3 คือเป็นตวัทีเ่ห็นเหตกุารณ์ เขาจะท ายงัไง เขาจะไดฝึ้กเร่ืองการรู้จกั เข้าใจอารมณ์ การแสดงออกทีเ่หมาะสม
นะครบั” (A6) 

 
3) การเล่นเกมทายอารมณ์ เป็นการเล่นเพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์ได้อย่างสนุก ไม่

ซบัซ้อน โดยเด็กจะได้เลน่ทายอารมณ์จากการแสดงออกทางใบหน้าของผู้ อ่ืนว่า ใบหน้าแบบนีค้ือ
อารมณ์อะไร เด็กจะได้ฝึกการสงัเกตอารมณ์ต่างๆ จากการแสดงออกของใบหน้า ได้เรียนรู้ว่าเม่ือ
เกิดอารมณ์ความรู้สกึแบบนีค้วรท าอย่างไร เป็นการเล่นท่ีเด็กเข้าถึงและเช่ือมโยงได้ง่าย ได้เรียนรู้
การควบคมุและการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม การเล่นทายอารมณ์จึงช่วยเสริมสร้างให้
เด็กได้รู้จักอารมณ์ต่างๆ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ รวมทัง้ได้ฝึกการ
ควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ด้วย ดังค ากล่าวของผู้ ให้
ข้อมลูดงันี ้
 

“การเล่นที่ช่วยพฒันาเร่ืองการควบคุมอารมณ์ ควรเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุก แล้วก็ได้ฝึกควบคุมเร่ือง
อารมณ์ อาจจะเล่นอะไรทีม่นัง่ายๆ ในเร่ืองของการแสดงออกทางใบหนา้ก็ไดน้ะครบั อย่างเช่นเกมทายอารมณ์ก็
เป็นการเล่นทีช่่วยส่งเสริมเร่ืองการควบคมุอารมณ์ของเด็กไดดี้ครบั” (A6) 

 

สรุปได้วา่ การเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์นัน้ คือ 
การเล่นท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการยอมรับ ท าความรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนท่ีเกิดขึน้ 
สามารถบอกได้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร และควรจัดการกับความรู้สึกอย่างไร เพื่อหาทางในการ
ควบคมุอารมณ์ของตนเองและมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถเข้าใจ เห็น
อกเห็นใจผู้ อ่ืน เพื่อเด็กจะได้ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข ซึ่งการเล่นท่ีช่วย
เอือ้อ านวยให้เด็กได้พฒันาทกัษะด้านการควบคมุอารมณ์นี ้สามารถท าได้ด้วยการส่งเสริมให้เด็ก
ได้เล่นระบายอารมณ์ เล่นสมมติ รวมทัง้ได้ฝึกเล่นเกมทายอารมณ์ โดยสามารถสรุปได้ดัง
ภาพประกอบ 11 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 11 ผลท่ีได้เก่ียวกบัการเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านการควบคมุอารมณ์ 

1.4 การเล่นที่ ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิดผู้ ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการเล่นท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะด้านความ
ยืดหยุน่ทางการคิดไว้ ดงันี ้

1) การเล่นสร้างสรรค์ คือ การเล่นท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่ง
หนึง่ให้มีความคลอ่งแคลว่ยืดหยุน่มากขึน้ เช่น การเต้นเลียนเสียงสตัว์ เดก็จะได้ฝึกการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการเล่นสมมติ ผสมผสานกบัดนตรีและการเคลื่อนไหวในการปรับเปลี่ยนความคิด
และท่าทางตามเสียงสตัว์ตา่งๆ ท่ีเปลี่ยนไป การเลน่นีจ้ึงสง่เสริมให้เด็กได้ฝึกความคิดยืดหยุ่นผ่าน
การเล่นท่ีสนุกสนาน ส่งผลให้เด็กรู้จักปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
นอกจากการเล่นเลียนเสียงสตัว์แล้ว การเล่นสร้างสรรค์อ่ืนท่ีช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการ
คิดของเด็กได้ดีก็คือการปัน้ เน่ืองจากการปัน้ช่วยส่งเสริมการใช้ความคิดอิสระ เด็กจะปัน้ดินเป็น
รูปร่างอย่างไรก็ได้ เด็กจึงได้ฝึกฝนการใช้จิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการปัน้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนดินเป็นรูปทรงตา่งๆ ได้อย่างยืดหยุน่ สง่ผลให้เด็กปรับเปลี่ยนมมุมองความคิดและการ
กระท าของตนได้หลากหลายมากขึน้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“การยืดหยุ่นความคิดนี่สมัพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรค์ มนัคือการปรับเปลี่ยนจากส่ิงหน่ึงไปสู่อีกส่ิง

หน่ึง อย่างเช่นการเล่นเลียนแบบเสียงของสตัว์อะไรพวกนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการฝึกเร่ืองการยืดหยุ่นความคิด
เหมือนกนั เพราะเด็กตอ้งปรับเปลี่ยนท่าทางไปตามเสียงสตัว์ที่ไดร้ับ พอฟังแล้วแบบอนันีคื้ออะไร แลว้ก็ตอ้งมา
ท าท่า ก็มนัก็จะเป็นการเล่นสมมติผสมกนักบัดนตรีและการเคลื่อนไหว ส่ิงส าคญัคือว่ามนัมีการปรับ มนัมีการ
เอาความคิดจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง...การเล่นอีกอย่างทีช่่วยไดก็้คือ การป้ัน เพราะว่ามนัจะตอ้งฝึกการคิดนอก
กรอบ เด็กสามารถที่จะป้ันเป็นอะไรก็ได้ มนัสามารถที่จะฝึกความยืดหยุ่นของเด็กได้ว่า มนัไม่จ าเป็นต้องเป๊ะ
เสมอไป” (A5) 
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2) การเลน่ฝึกคิดแก้ปัญหา คือ คือกิจกรรมการเลน่ท่ีเอือ้อ านวยให้เด็กได้
ใช้ความคิดยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา สง่ผลให้เด็กรู้จกัคิดพลกิแพลง มองเห็นทางออกใหม่ๆ และ
ปรับตวัเข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้ดีขึน้ เช่น การเล่นสมมติเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหา เด็กจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์
สถานการณ์และได้เรียนรู้การใช้ทกัษะตา่งๆ ในการหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งเหมาะสม
มากขึน้ ซึง่นอกจากการเลน่สมมติแล้ว การเล่นอ่ืนๆ ท่ีช่วยเสริมให้เด็กฝึกคิดแก้ปัญหาได้ดี ก็คือ การ
เลน่ตวัตอ่ และประดิษฐ์สิง่ของจากวสัดท่ีุมีอยู ่เพราะจะช่วยให้เด็กได้ฝึกการใช้ความคิดท่ีหลากหลาย
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ท างานออกมาส าเร็จ โดยไม่ยึดติดกับความคิดและการกระท า
แบบเดิมๆ แต่สามารถลองฝึกคิดฝึกท าได้หลายๆ แบบ ส่งผลให้เด็กสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยน
มมุมอง คิดพิจารณาในแง่มมุอ่ืนๆ และคิดนอกกรอบได้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“การเล่นที่ช่วยเร่ืองความยืดหยุ่นทางการคิดก็อย่างเช่นการสร้างสถานการณ์สมมติให้เขาไดเ้ล่นนะ

ครับ เช่นบอกว่าเขาคือเจ้าชาย เขาขี่ม้า ขี่ม้าแลว้คณุครูเป็นมงักรอยู่นี ่จะท ายงัให้มงักรยอมเปิดทางใหไ้ป...คือ
เขาตอ้งคิด แลว้ก็วิเคราะห์ว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนีน่้ะ เขาจะท าอย่างไร แล้วเมื่อเขาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ออกมา คณุครูก็เปลีย่นสถานการณ์ออกไปอีกว่า มงักรบอกว่าใหลู้กแกว้ 1 อนัไม่พอล่ะ ตอ้งเอาอย่างอืน่มาดว้ย 
ลองดูสิว่าจะเอาอะไรมาใหม้งักรพอใจ มงักรจะไดย้อมหลบทางอะไรอย่างนีค้รบั” (A3) 

 
“กิจกรรมการเล่นที่ฝึกเร่ืองความคิดยืดหยุ่นก็จะเป็นการเล่นที่เน้นในเร่ืองของการแก้ไขปัญหา เช่น 

เล่นตวัต่อ...หรือเกมประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดทีุ่มีอยู่ คือถ้าเป็นอะไรที่ยืดหยุ่น มนัก็จะค่อนข้างอิสระ หรือว่าพอ
เขาคิดไดแ้ล้ว เราอาจส่งเสริมให้เขาไดล้องฝึกคิดฝึกท าหลายๆ แบบ เป็นการส่งเสริมให้เขาคิดนอกกรอบและมี
ความคิดยืดหยุ่นหลากหลายข้ึน” (A4) 

 

3) การเล่นคิดทดแทนสิ่งท่ีหายไป คือ กิจกรรมการเลน่ท่ีช่วยให้เด็กได้ฝึก
การคิดทดแทนสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อเด็กจะได้ไม่ติดอยู่กบักรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ 
ซ า้ๆ แตส่ามารถปรับความคิดของตนได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป เช่น การเล่น
ระบายสีทดแทนสีหนึง่ด้วยอีกสีหนึง่เพื่อสง่เสริมให้เด็กสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ของตนเองได้อยา่งยืดหยุน่ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“การยืดหยุ่นคือมนัจะตอ้งเปลีย่นแปลงไดบ้้าง...ดงันัน้ เราจะตอ้งเล่นเกมอะไรทีแ่บบเอ๊ะมนัขาดอย่าง

หน่ึงแลว้ จะเอาอะไรมาทดแทนไดห้รือเปล่านะครบั ความยืดหยุ่นจริง ๆ มนัก็ใกลเ้คียงกบัค าว่าสร้างสรรค์ล่ะนะ
ครับ ก็คือเช่นเด็กบางทีจะระบายท้องฟ้า แต่ไม่มีสีฟ้านี่ ก็ถามเขาว่าเอ๊ะจะเอาสีอะไรแทนสีฟ้านะ ซ่ึงเด็กก็
จะต้องคิดแล้วว่ามีสีอะไรที่ใกล้เคียง หรือว่าถ้าไม่ใช่สีฟ้า เช่นเด็กบางคนหยิบสีส้มมาระบายท้องฟ้า เขาก็ต้อง
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อธิบายได้ว่าท าไมเป็นสีส้ม เช่นพระอาทิตย์ก าลังจะตกดิน แต่บางคนหยิบสีด ามาระบายเพราะว่ามันเป็น
กลางคืน อะไรอย่างนีน้ะครบั” (A6) 

 

สรุปได้ว่า การเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความยืดหยุ่น
ทางการคิดนัน้ คือ การเล่นท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด และการ
กระท าของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น โดยได้ฝึกคิดในหลายๆ มุมท่ีจะท าให้คิดและท า
แตกต่างไปจากเดิม เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลให้เด็กมีความคิดท่ี
สร้างสรรค์หลากหลาย ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิมๆ แต่สามารถฝึกคิด ฝึกท าได้หลายๆ 
แบบ สามารถคิดนอกกรอบ คิดทดแทนสิง่หนึ่งให้เป็นอีกสิง่หนึง่ได้ มีความคิดสร้างสรรค์และพฒันา
ความคิดยืดหยุ่นได้ดีขึน้ ซึ่งการเล่นท่ีช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านความยืดหยุ่น
ทางการคิดนี ้สามารถท าได้ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นสร้างสรรค์ เล่นฝึกคิดแก้ปัญหา รวมทัง้ได้
ฝึกเลน่คดิทดแทนสิง่ท่ีหายไป โดยสามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 12 ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 12 ผลท่ีได้เก่ียวกบัการเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านความยืดหยุน่ทางการคิด 

1.5 การเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบ ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ให้ข้อมลูได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบไว้ดงันี ้

1) การเล่นเก่ียวกับการสร้าง เช่น การเล่นตวัต่อ การเล่นตวับล็อก เป็น
การเล่นท่ีช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบผ่านการเลน่สร้าง ต่อเรียง จดัวาง น า
สิ่งของมาประกอบต่อกัน เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายและท างานได้ส าเร็จ การเล่น
เก่ียวกับการสร้างนีจ้ึงช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกวางแผนการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน มีการ
ตัง้เปา้หมายในการท างาน สามารถคิดหาวิธีในการท างานท่ีเหมาะสมและลงมือท างานด้วยตนเอง 
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รวมทัง้มีความพยายามในการท างานและรู้จักปรับปรุงการท างานของตนให้ดีขึน้ เพื่อให้ท างาน
ออกมาได้ส าเร็จตามท่ีตัง้ใจไว้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“การเล่นที่ต้องใช้การวางแผนน่ะ ช่วยเร่ือง plan & organize ได…้อย่างเช่นการเล่นตวัต่อก็เป็นการ

วางแผน...มนัต้องวางแผนล่วงหน้าต่อยงัไงไม่ให้มนัล้ม... หรือเกมโดมิโน่ก็ช่วยนะ มนัต้องคิด ต้องวางแผนน่ะ 
จะตัง้ จะเรียง จะต่อกนัยงัไง ถึงจะเอามาวางต่อกนัเป็นแนวยาวแลว้กดทีเดียวใหม้นัลม้ได้” (A2) 

 
“การเล่นบล็อกไม้ หรือสร้างบ้านจากบล็อก เด็กจะไดฝึ้กการคิดวางแผน เขาจะไดว้างแผนว่าท ายงัไง

ไม่ใหม้นัลม้ มนัเป็นทกัษะในการจดัการดว้ยนะครบั อนัหน่ึงทีเ่ล่นกบัเด็กง่ายๆ ก็คือท ายงัไงใหต่้อออกมาสูงทีส่ดุ
นะ แลว้ไม่ลม้นะครับ อนันีเ้ป็นการเล่นเพือ่ฝึกการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบไดดี้ครบั แลว้มนัก็พฒันาเร่ืองการ
ใชก้ลา้มเนือ้ดว้ย ย่ิงต่อชัน้สูงๆ เด็กก็ตอ้งวางแผน ค่อยๆ วางใหม้นัละเมียดละไมทีส่ดุเลยนะครบั” (A6) 

 

2) การเลน่สมมติ เช่น เลน่สมมติจดักระเป๋าเดินทาง เลน่สมมติไปผจญภยั 
โดยผ่านการเลน่สมมตินี ้เด็กจะได้ฝึกฝนทกัษะการเตรียมตวั การวางแผนจดัการท างาน ได้ฝึกการ
ลงมือท างานด้วยตนเอง ฝึกการมีความรับผิดชอบและระเบียบวินยัในหน้าท่ีของตนเอง ได้เรียนรู้
ผลจากการกระท าของตนเอง รวมทัง้ได้ฝึกทกัษะการคิดวางแผนจดัการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ผ่านการเล่นสมมติท่ีสนุกสนาน เช่น ถ้าเด็กจะออกเดินทางต้องน าสิ่งของอะไรไปบ้าง ถ้าเจอสตัว์
ร้ายต้องท าอย่างไร การเล่นสมมตินีจ้ึงช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีทกัษะการวางแผนจดัการท่ีดี ได้ฝึก
การท างานอย่างมีเป้าหมาย ฝึกความรับผิดชอบในการท างานด้วยตนเอง รู้จักคาดการณ์ผลท่ีจะ
ตามมา มีระเบียบวินยั เม่ือเจอปัญหาก็รู้จกัหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตนเองสามารถท างานบรรลุ
เปา้หมายได้ส าเร็จ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“การวางแผนนี ้มนัก็สามารถทีจ่ะเสริมสร้างผ่านการเล่นไดน้ะคะ อย่างเราเล่นวางแผนว่าวนัศกุร์นีเ่ราจะ

ไปแคมป์ มนัก็จะเป็นเร่ืองของการเตรียมตวัของเด็กในด้านต่างๆ เช่นมีการเตรียมว่าถ้าเจอสตัว์ร้ายเขาต้องท า
อะไรบา้งอะไรอย่างนี ้นีม่นัก็เป็นหน่ึงในการวางแผน เจอหมีตอ้งแกลง้ตายอะไรอย่างนี ้เขาก็จะไดเ้รียนรู้ผ่านการ
เล่นสมมติค่ะ แล้วก็ระหว่างเล่นก็คุยกนักบัเด็ก ก็อาจจะถามว่าเดี๋ยวเดินทางไปเจออย่างนี้ แล้วจะท ายงัไงล่ะ 
เด็กเขาก็จะตอบ มนัก็เป็นหน่ึงในการวางแผนของเขา พอก่อนถึงเวลาเดินทาง เราก็จะมีตอ้งท ารายการว่าจะเอา
ของอะไรไป พอสมมติไปถึงแคมป์ เราก็ไปสร้างสถานการณ์สมมติในแคมป์นัน่แหละ คือเราสามารถส่งเสริมเร่ือง
การวางแผนการจดัการนี ่ใหม้นัเกิดการวางแผนจดัการจริงๆ ผ่านการเล่นได”้ (A5) 

 

สรุปได้ว่า การเล่นท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบ คือ คือการเล่นท่ีช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ฝึก 
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วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบผ่านการเล่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบและระเบียบ
วินัย รู้จกัตัง้เป้าหมาย คิดวางแผนการท างาน จัดการหาวิธีในการท างานท่ีเหมาะสม ก าหนดการ
ท างานและลงมือท างานด้วยตนเอง เม่ือเจอปัญหาก็สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ เพื่อให้ตนเอง
สามารถท างานได้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ซึง่การเล่นท่ีช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กได้พฒันาทกัษะ
ด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบนี ้สามารถท าได้ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นสร้าง และ
เลน่สมมต ิโดยสามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 13 ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 13 ผลท่ีได้เก่ียวกบัการเลน่ท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะ 
ด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 

กล่าวโดยสรุป การเล่นเป็นปัจจัยท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
ให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการเลน่เป็นกิจกรรมท่ีเด็กช่ืนชอบ รู้สกึ
สนุก มีความสขุท่ีได้ท า เด็กจึงสนใจ ให้ความร่วมมือ และเรียนรู้ผ่านการเล่นได้ดี และการเล่นก็
ช่วยเอือ้อ านวยให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้ทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านต่างๆ ให้เกิดการพฒันาและ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วย ซึ่งการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วยการเลน่นี ้นกับ าบดัหรือผู้ด าเนินการเลน่ควรพิจารณาเลือกกิจกรรม
การเลน่ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในด้านตา่งๆ ของเด็ก เพื่อสง่เสริม
ให้เด็กได้ฝึกการใช้ความคิด ความจ า การยับยัง้ควบคุมตนเอง มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ รู้จัก
วางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ มีการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส่งผลให้
เด็กสามารถควบคมุความคิด อารมณ์ และการกระท าตา่งๆ มีความมุ่งมัน่และท างานได้ส าเร็จตาม
เปา้หมาย รวมทัง้มีภาวะสมาธิสัน้ลดลง และมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของโปรแกรมการเล่น 
ปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จของโปรแกรมการเล่น เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนช่วยให้

โปรแกรมการเล่นบ าบดัสามารถเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของแก่เด็กปฐมวัย ท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ได้ส าเร็จ สง่ผลให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เกิดการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จของ
โปรแกรมการเลน่ไว้ ดงันี ้

2.1 ตวัผู้บ าบัด ผู้ให้ข้อมลูได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผู้บ าบดัไว้ ดงันี ้

1) มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เพื่อจะได้
เอือ้อ านวยการฝึกฝนส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างถกูต้อง โดยผู้ ให้ข้อมลูกล่าว
วา่  

 
“พีว่่าคนท ากิจกรรมการเล่นกบัเด็กตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในการเล่นก่อนน่ะ คือถ้าคนท าไม่เข้าใจ 

ท าๆ ไปอย่างนัน้น่ะ ไม่มีความรู้ว่าการเล่นแบบไหนทีมี่ประโยชน์มีความเหมาะสมต่อการพฒันาเด็ก เดีย๋วจะฝึก
ผิดจุดได”้ (A1) 

 

2) มีสมัพนัธภาพดีในการบ าบดักบัเด็ก เน่ืองจากสมัพนัธภาพท่ีดีเป็นสิ่ง
ท่ีส าคญัมากในการบ าบดั หากสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็กได้แล้ว เด็กก็มกัจะให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมการเล่น ส่งผลให้กระบวนการในการบ าบดัราบร่ืนและด าเนินไปได้ด้วยดี ในการ
เลน่บ าบดั ผู้บ าบดัจงึควรมีท่าทีอบอุน่ มีความพร้อมในการเลน่กบัเด็กทัง้ด้านสขุภาพร่างกาย และ
อารมณ์จิตใจ เพราะเด็กสมัผสัได้ถึงอารมณ์ความรู้สกึของผู้บ าบดั ผู้บ าบดัจึงควรยอมรับเด็กในแบบ
ท่ีเด็กเป็น เข้าใจในธรรมชาติท่ีแตกตา่งของเด็กแต่ละคน ไม่ตดัสินเด็ก อดทน ใจเย็น ให้โอกาสเด็กใน
การแสดงออกผ่านการเลน่ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“คนเล่นกบัเด็กก็ต้องรู้วิธีในการสร้างสมัพนัธภาพกบัเด็ก ต้องสร้างสมัพนัธภาพที่ดีให้ได้ เพราะถ้า

สร้างสมัพนัธภาพไม่ได ้เด็กจะไม่ใหค้วามร่วมมือในการเล่น” (A1) 
 
“คนเล่นกบัเด็กจึงตอ้งเป็นคนทีอ่บอุ่น มีความพร้อม คือพร้อมทัง้ดา้นอารมณ์ สขุภาพกาย สขุภาพใจ 

ไม่งัน้ถ้าไปเล่นกบัเด็กแล้วคนเล่นหงดุหงิดอย่างนี้ เด็กก็จะรับรู้ได้จากสีหน้าท่าทางหงดุหงิดของเรา คือคนเล่น
ตอ้งพร้อมและยอมรับในตวัเด็ก เข้าใจในธรรมชาติความแตกต่างของเด็กแต่ละคนไม่ไปตดัสินเด็กว่าท าแบบนี้

มนัไม่ดี” (A5) 
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“ทีส่ าคญัคือการสร้างสมัพนัธภาพกบัเด็ก ถ้าเราสร้างสมัพนัธภาพทีดี่กบัเด็กได ้ขัน้ต่อมาก็จะราบร่ืน

ข้ึน แลว้เราก็ควรอดทนรอ ใจเย็น ใหโ้อกาสเด็กในการเล่นในการแสดงออกนะครบั” (A6) 
 

3) ผู้บ าบดัควรจัดกิจกรรมการเล่นให้มีความหลากหลาย กระชับ สนุก 
น่าสนใจ และปลอดภยั ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ผูท้ ากิจกรรมเล่นกบัเด็กนีค่วรจดัท ากิจกรรมการเล่นให้หลากหลาย กระชบั สนกุ แล้วก็น่าสนใจนะ

ครบั” (A3) 
 
“เร่ืองการเล่น ทีส่ าคญัคือตอ้งใหเ้ด็กเล่นไดอ้ย่างปลอดภยั” (A3) 
 

2.2 ตัวเด็ก ผู้ ให้ข้อมลูได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับคณุลกัษณะของเด็กท่ีมารับการ
เลน่บ าบดัไว้ ดงันี ้

1) มีความเต็มใจและให้ความร่วมมือในการเล่น ผู้บ าบดัจึงควรคดัเลือก
เด็กท่ีมีความสมคัรใจตอ่การมาบ าบดั เพื่อเด็กจะได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการเลน่
ตา่งๆ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ทีส่ าคญัคือความร่วมมือของเด็ก เพราะถา้เด็กเขาไม่เต็มใจทีจ่ะเล่นดว้ยมนัก็ไม่มีประโยชน์ เด็กตอ้ง

สนกุกบัการเล่น ยอมเล่นกบัเรา อนันีน่้าจะส าคญัทีส่ดุ” (A5) 
 

2) เด็กได้เล่นกลุ่มกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อเด็กจะได้ฝึกฝน
ทกัษะการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนผา่นกระบวนการเลน่กลุม่ โดยกลุม่การเลน่บ าบดัควรมีจ านวนเด็กไม่เกิน 
6 คน ตอ่ผู้บ าบดั 1 คน เพื่อเด็กจะได้รับการดแูลอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ (Sweeney et al., 
2014) ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ควรให้เด็กได้เล่นด้วยกนันะครับ เขาจะได้ฝึกทกัษะการอยู่กบัเพือ่นรุ่นเดียวกนั เด็กสกั 5-6 คน ต่อ

ผูใ้หญ่ 1 คนน่าจะก าลงัดีนะ” (A6) 
 

2.3 ปัจจัยเงื่อนไขของช่วงเวลา ผู้ให้ข้อมลูได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีมี
ความเหมาะสมส าหรับการด าเนินการเลน่บ าบดัไว้ ดงันี ้
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1) เวลาท่ีใช้ในแตล่ะครัง้ ระยะเวลาที่ใช้ในการเลน่บ าบดักบัเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้ไม่ควรยาวเกินไปจนเด็กรู้สึกเบื่อหรือหมดสมาธิ แต่ก็นานพอท่ีจะส่งเสริมทกัษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างเหมาะสม ซึ่งระยะเวลาท่ีพอเหมาะต่อการเล่นบ าบดั 1 ครัง้ คือ
ประมาณ 30-60 นาที โดยอาจแบ่งเป็นช่วงเร่ิมต้น 10 นาที ช่วงเล่น 40 นาที (การเล่น 1 กิจกรรม
ควรใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที) และช่วงจบกลุม่ 10 นาที เพื่อแบง่ช่วงให้ระยะเวลาไม่นานเกินไป 
ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

 
“ระยะเวลาที่ใช้เล่นต่อครั้ง ผมว่าอย่างนอ้ยคร่ึงชัว่โมง แต่ในเกมการเล่นหน่ึงๆ น่าจะประมาณ 5-10 

นาทีครับ เพราะมนัควรมีการเล่นหลายอย่าง เพราะฉะนัน้โดยเวลารวมต่อครั้งก็ประมาณคร่ึงชัว่โมงเป็นอย่าง
ต ่า” (A3) 

 
“ระยะเวลาที่ใช้เล่นต่อครั้ง 1 ชัว่โมงส าหรับเด็กสมาธิสัน้อาจยาวไปนะครับ ผมว่าประมาณ 40 นาทีที่

เป็นช่วงเล่น แล้วก็หวั-ท้าย สกัหวั 10 ท้าย 10 น่าจะก าลงัดี เวลารวมของทัง้โปรแกรมก็ประมาณ 5 สปัดาห์
น่าจะก าลงัดีครบั” (A6) 

 

2) จ านวนครัง้ต่อสปัดาห์ การฝึกฝนทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ควรท าอยา่งตอ่เน่ืองจนเป็นกิจวตัร เพื่อเด็กจะได้เกิดการปรับโครงสร้างสมอง
ให้เหมาะกบักระบวนการเล่นบ าบดั ดงันัน้ เด็กจึงควรได้รับการฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่าง
เป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยสามารถฝึกได้ 3-5 ครัง้ต่อสัปดาห์ เพื่อเด็กจะได้รับประโยชน์ในการ
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารจากการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ดังค ากล่าวของผู้ ให้
ข้อมลู ดงันี ้

 
“เวลาฝึกเล่นก็น่าจะ 3-5 ครั้งต่อสปัดาห์ คือท าให้มนัเป็นกิจวตัร เพราะฉะนัน้วนัที่ท าต้องมากกว่า

วนัที่ไม่ท า เขาจะไดฝึ้กเป็นประจ าสม ่าเสมอ คือมนัจะเป็นการปรับโครงสร้างสมองเด็กว่า มนัจะมีกระบวนการ
แบบนีเ้ข้ามาทกุวนันะ สมองก็ตอ้งมีการปรบัโครงสร้างใหเ้หมาะกบักระบวนการนี้” (A3) 

 

3) ระยะเวลาของทัง้โปรแกรม ระยะเวลารวมทัง้หมดของโปรแกรมการ
เลน่บ าบดัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ควรใช้เวลา 1-2 
เดือน เน่ืองจากระยะเวลาท่ีเด็กได้รับการฝึกฝนส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 1-2 เดือนนีเ้ป็นระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะช่วยปรับเปลี่ยนวงจร
ประสาทและโครงสร้างสมองของเด็ก ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
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“ระยะเวลารวมของทัง้โปรแกรมก็ควรประมาณ 1-2 เดือน เพราะช่วงเวลาประมาณ 1-2 เดือนนีเ้ป็น
ช่วงเวลาที่ถ้าเราท า intervention กบัเด็กอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ มนัสามารถปรับเปลี่ยนวงจรประสาทได้ คือ
การจะปรบัเปลีย่นโครงสร้างสมองได ้ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1-2 เดือนครบั” (A3) 

 
“รวมเวลาทัง้หมด 1 เดือน หรือประมาณ 1 เดือนนิดๆ ก็ก าลงัดีนะ” (A5) 
 
“เวลารวมของทัง้โปรแกรมก็ประมาณ 5 สปัดาห์ก าลงัดีครบั” (A6) 

 
สรุปได้ว่า ปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จของโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อ

เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้ ผู้ ให้ข้อมลูเห็นว่าควรให้
ความส าคญัและค านึงถึงปัจจัยเง่ือนไของค์ประกอบของบุคคล อนัประกอบด้วย ผู้บ าบดัหรือผู้
ด าเนินกิจกรรมการเล่นกับเด็กท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กโดยใช้การเล่น และตัวเด็กเองท่ีมาเข้าร่วมโปรแกรมก็ควรมีปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการ
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้วย ซึ่งนอกจากปัจจัยเง่ือนไของค์ประกอบของบุคคลแล้ว 
ปัจจัยเง่ือนไขของช่วงเวลาก็มีผลก็ต่อความส าเร็จของโปรแกรมการเล่นบ าบัดด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ผู้ด าเนินการเลน่ควรค านึงถึงช่วงเวลาท่ีใช้ในโปรแกรมการเลน่ให้เหมาะสม ทัง้ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่
ละครัง้ จ านวนครัง้ตอ่สปัดาห์ และระยะเวลาของทัง้โปรแกรม 

ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูทัง้ในสว่นท่ี 1 การเลน่ท่ีช่วย
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และสว่นท่ี 2 ปัจจยัและเง่ือนไข
ความส าเร็จของโปรแกรมการเล่นบ าบดัมาใช้ในการสร้างและพฒันาโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ รวมทัง้น าไปท าใบความรู้มอบ
ให้แก่ครูและผู้ปกครองของเด็ก เพื่อครูและผู้ปกครองจะได้น าไปใช้สง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหาร
และสมาธิของเด็กตอ่ไป 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
โปรแกรม 

สว่นท่ี 1 การพฒันาโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
สว่นท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
สว่นท่ี 3 การสรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัด 

ในส่วนนีผู้้ วิจยัได้พฒันาโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสั น้  โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดเป้าหมาย แนวคิดทฤษฎี 
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กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในโปรแกรมการเล่นบ าบดั ซึ่งโปรแกรมการเล่นบ าบดัท่ีใช้ใน
การทดลองนี ้ผู้ วิจัยน าผลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและจากการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการเล่นบ าบดัทัง้ 16 ครัง้ โดยโปรแกรมการเล่นบ าบดันีใ้ช้เวลา
ด าเนินการบ าบดัทกุสปัดาห์ สปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง เป็นระยะเวลารวม 8 สปัดาห์ 

โปรแกรมการเล่นบ าบัดท่ีใช้ในการวิจัยนี มี้  3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ เร่ิมต้น ขัน้
ด าเนินการ และขัน้ยุติ โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้ วิจัยเน้นการสร้างสมัพันธภาพท่ีดีกับเด็กเป็นพืน้ฐาน
ส าคญั เพื่อให้เด็กเกิดความไว้วางใจในตวัผู้วิจยั อนัเป็นกญุแจส าคญัท่ีน าไปสู่กระบวนการในขัน้
อ่ืนๆ ต่อไป ส าหรับขัน้ด าเนินการ ผู้วิจยัเอือ้อ านวยให้เด็กเกิดการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ด้วยการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับเด็กอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอร่วมกับใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ ท่ีมี
ความเหมาะสมตอ่การสง่เสริมพฒันาทกัษะความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ ความยืดหยุ่นทางการ
คิด การควบคมุอารมณ์ และการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ ส าหรับขัน้ยตุิ เป็นการสรุปถึงสิ่งท่ี
ได้รับและเรียนรู้จากการเข้าร่วมการบ าบัด โดยผู้ วิจัยสนับสนุนให้เด็กน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ืองได้ต่อไป 
รวมทัง้ดูแลให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากผู้ดูแลเด็กต่อไปด้วย ซึ่งทัง้ 3 ขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยใช้
ทฤษฎีการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางเป็นทฤษฎีหลกั ร่วมกบัการใช้กิจกรรมการเล่นตา่งๆ ท่ี
ช่วยเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ให้ได้มากท่ีสดุ 

รูปแบบของโปรแกรมการเล่นบ าบดันี ้ผู้วิจยัจึงใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็น
ศนูย์กลางเป็นหลกั และใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ ท่ีช่วยเอือ้อ านวยต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้ได้มากท่ีสุด โดยน าเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการเล่น
บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง และกิจกรรมการเลน่ต่างๆ มาประยกุต์ใช้ในโปรแกรมนี ้เช่น เทคนิค
การเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพ การสะท้อนความรู้สกึ การสะท้อนพฤติกรรม การสะท้อนเนือ้หาสาระ 
การเอือ้อ านวยการตดัสนิใจและความรับผิดชอบ การเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความเป็น
ธรรมชาติ การให้ก าลงัใจ การก าหนดขอบเขต รวมทัง้ใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ ท่ีช่วยเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก เช่น การเต้น การเคลื่อนไหว การเลน่สมมติ เกมการเลน่ตา่งๆ ท่ีมี
ความหลากหลายและสนุกสนานซึง่ช่วยสง่เสริมให้เด็กพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารได้ดีขึน้ โดย
โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นี ้
ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและความเหมาะสมของโปรแกรมตลอดจนความ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัจากผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว 
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ผู้วิจยัน าแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็น
ศนูย์กลาง ร่วมกบัการใช้กิจกรรมการเลน่ตา่งๆ ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การเสริมสร้างทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาโปรแกรมการเล่นบ าบดั 
ซึ่งทัง้ทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ล้วนมีแนวคิดท่ีมี
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ ดงันี ้

1) ทฤษฎีการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง เป็นวิธีท่ีมีความเหมาะสมตอ่
การน ามาส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เพราะการเล่นบ าบดั
แบบเด็กเป็นศนูย์กลางช่วยปรับโครงสร้างสมองสว่นหน้าของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้และทกัษะการ
คิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องไปให้มีการท างานได้ยืดหยุ่นมากขึน้ มีประสิทธิภาพในการท างานดี ขึน้ 
โดยมีผู้วิจยัเป็นผู้ เอือ้อ านวยเทคนิคการบ าบดัท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารทัง้ 5 องค์ประกอบ เช่น การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็ก สะท้อนความรู้สึกและพฤติกรรม
ของเด็ก การยอมรับ ใส่ใจ แสดงความเข้าใจเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความไว้วางใจในตวั
ผู้วิจยั การสะท้อนเนือ้หาเพื่อช่วยให้เด็กสามารถจดจ า เข้าใจมมุมอง ประสบการณ์ของตนได้ดีขึน้ 
รวมทัง้มีการใช้เทคนิคก าหนดขอบเขตเพื่อช่วยให้เด็กสามารถส ารวจ ฝึกก ากับควบคุมยับยัง้
ความคิด ความรู้สกึ อารมณ์ พฤติกรรมของตนเองได้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัรูปแบบการเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในทุกองค์ประกอบ ทัง้ด้านการยบัยัง้ 
ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการ
วางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางจึงช่วยสง่เสริมให้เด็ก
ได้เล่นในบรรยากาศท่ีอบอุ่นผ่อนคลาย สนุกสนาน รวมทัง้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถก ากับ
ความคดิ อารมณ์ และพฤตกิรรมของตนให้มีการแสดงออกได้เหมาะสมมากขึน้ 

2) กิจกรรมการเล่นต่างๆ ผู้ วิจยัเลือกใช้การเล่นท่ีมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ เช่น ดนตรี การเต้น การเคลื่อนไหว นิทาน การเลน่สมมติ เกมฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในด้านตา่งๆ ซึง่เม่ือเด็กได้รับการเล่นท่ีช่วยสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ืองกบัเพื่อน
รุ่นราวคราวเดียวกัน ก็จะช่วยให้ทักษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยู่ได้ยาวนานมากขึน้ 
รวมทัง้ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ เกิดทกัษะใหม่ๆ ช่วยท าให้เด็กรู้จกั
ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ฝึกการใช้ความคิด ความจ า การก ากับยับยัง้ควบคุมตนเอง มี
ความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ รู้จกัประนีประนอม การวางแผนแก้ปัญหา มีการแสดงออกทางอารมณ์
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และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากขึน้ในบรรยากาศการเลน่ท่ีอบอุน่ผอ่นคลายสนกุสนาน สิง่เหลา่นีจ้ะ
ช่วยกระตุ้นการท างานของสมองส่วนหน้าได้ดี ช่วยให้เด็กมีภาวะสมาธิสัน้ลดลง อาการอยู่ไม่นิ่ง 
หุนหันพลนัแล่นลดลง มีสมาธิ การจดจ่อเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้สามารถส่งเสริมทักษะการคิดเชิง
บริหารของเดก็ให้ดีขึน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการเล่นบ าบัด 
ผู้วิจยัน าโปรแกรมการเล่นบ าบดัท่ีพฒันาขึน้ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนือ้หาและความเหมาะสมของโปรแกรมตลอดจนความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การ
วิจยั ขัน้ตอนการเล่นบ าบดั และการเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิคของการเล่นบ าบดั พบว่า โปรแกรม
การเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นี ้มีค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกวา่ 0.50 ขึน้ไป (ภาคผนวก 
ฉ) แสดงว่าโปรแกรมนีมี้ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ โดยหลงัจากท่ีผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ตามค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้ วิจัยจึงน าโปรแกรมไปทดลองใช้ (Try out) กับเด็ก
ปฐมวยัท่ีคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
โปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบรูณ์มากท่ีสดุก่อนการน าโปรแกรมไปใช้จริงกบั
กลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบ าบัด ในระยะก่อน
การทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะตดิตามผลการทดลอง 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเล่น
บ าบัด ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะตดิตามผลการทดลอง 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

สว่นท่ี 2 การเปรียบเทียบทกัษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยั
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัตดิตามผลการทดลอง 

สว่นท่ี 3 การเปรียบเทียบทกัษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยั
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
ติดตามผลการทดลอง 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียทกัษะการคดิเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของ
เดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ผู้วิจยัน าคะแนนจากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในภาพรวมและในรายองค์ประกอบ ทัง้ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และหลงัการติดตามผลของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ มาหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 26-29 ดงันี ้

ตาราง 26 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของเดก็กลุม่ทดลอง 

องค์ประกอบ 
ทักษะการคดิเชงิบริหาร 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการตดิตามผล 

M SD แปลผล M SD แปลผล M SD แปลผล 
1. การยบัยัง้ 2.79 0.25 ปานกลาง 4.00 0.33 มาก 3.95 0.29 มาก 
2. ความจ าขณะท างาน 2.88 0.10 ปานกลาง 4.36 0.17 มากท่ีสดุ 4.26 0.18 มากท่ีสดุ 
3. ความคิดยืดหยุน่ 2.58 0.17 น้อย 4.29 0.78 มากท่ีสดุ 4.35 0.32 มากท่ีสดุ 
4. การควบคมุอารมณ์ 2.79 0.29 ปานกลาง 4.18 0.29 มาก 4.08 0.23 มาก 
5. การวางแผนจดัการ 2.91 0.26 ปานกลาง 4.44 0.29 มากท่ีสดุ 4.39 0.19 มากท่ีสดุ 
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร

โดยรวม 
2.79 0.21 ปานกลาง 4.25 0.37 มากท่ีสดุ 4.21 0.24 มากท่ีสดุ 
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จากตาราง 26 พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กกลุ่มทดลอง 
โดยรวมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.79, 4.25 
และ 4.21 ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัมากท่ีสดุ และระดบัมากท่ีสดุตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.21, 0.37 และ 0.24 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบของเด็กกลุม่ทดลอง พบว่า องค์ประกอบด้านการยบัยัง้ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.79, 4.00 และ 3.95 
ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัมาก และระดบัมาก ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.25, 0.33 และ 0.29 ตามล าดบั องค์ประกอบด้านความจ าขณะท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.88, 
4.36 และ 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ระดับมากท่ีสุด และระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10, 0.17 และ 0.18 ตามล าดับ องค์ประกอบด้านความยืดหยุ่น
ทางการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.58, 4.29 และ 4.35 ซึง่อยู่ในระดบัน้อย ระดบัมากท่ีสดุ และระดบั
มากท่ีสุด  ตามล าดับ  ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.17, 0.78 และ 0.32 ตามล าดับ 
องค์ประกอบด้านการควบคมุอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.79, 4.18 และ 4.08 ซึง่อยู่ในระดบัปาน
กลาง ระดบัมาก และระดบัมาก ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29, 0.29 และ 0.23 
ตามล าดบั สว่นองค์ประกอบด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.91, 4.44 
และ 4.39 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัมากท่ีสดุ และระดบัมากท่ีสดุ ตามล าดบั ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.26, 0.29 และ 0.19 ตามล าดบั 

ตาราง 27 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีสมาธิสัน้
ในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของเดก็กลุม่ทดลอง 

องค์ประกอบ 
ภาวะสมาธิสัน้ 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการตดิตามผล 

M SD แปลผล M SD แปลผล M SD แปลผล 
1. อาการซน/ วู่วาม 3.23 0.22 ปานกลาง 1.80 0.29 น้อยท่ีสดุ 1.82 0.27 น้อย 
2. อาการขาดสมาธิ 3.13 0.10 ปานกลาง 1.72 0.16 น้อยท่ีสดุ 1.68 0.15 น้อยท่ีสดุ 
ภาวะสมาธิสัน้โดยรวม 3.18 0.16 ปานกลาง 1.76 0.23 น้อยท่ีสดุ 1.75 0.21 น้อยท่ีสดุ 
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จากตาราง 27 พบวา่ คะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กกลุม่ทดลอง โดยรวมก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.18, 1.76 และ 1.75 ซึง่อยู่ในระดบัปาน
กลาง ระดับน้อยท่ีสุด และระดับน้อยท่ีสุด ตามล าดับ ทัง้หมด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 
0.16, 0.23 และ 0.21 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบของเด็กกลุ่มทดลอง พบว่า องค์ประกอบด้าน
อาการซน/ วู่วาม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23, 
1.80 และ 1.82 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัน้อยท่ีสดุ และระดบัน้อย ตามล าดบั สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.22, 0.29 และ 0.27 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบด้านอาการขาดสมาธิ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13, 1.72 และ 1.68 ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัน้อยท่ีสุด และระดบัน้อย
ท่ีสดุ ตามล าดบั สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10, 0.16 และ 0.15 ตามล าดบั 

ตาราง 28 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมี
สมาธิสัน้ในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของเด็กกลุม่ควบคมุ 

องค์ประกอบ 
ทักษะการคดิเชงิบริหาร 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการตดิตามผล 

M SD แปลผล M SD แปลผล M SD แปลผล 
1. การยบัยัง้ 2.53 0.10 น้อย 2.52 0.10 น้อย 2.54 0.12 น้อย 
2. ความจ าขณะท างาน 2.88 0.10 ปานกลาง 2.90 0.25 ปานกลาง 2.95 0.23 ปานกลาง 
3. ความคิดยืดหยุน่ 2.89 0.26 ปานกลาง 2.90 0.24 ปานกลาง 2.86 0.21 ปานกลาง 
4. การควบคมุอารมณ์ 2.73 0.18 ปานกลาง 2.70 0.13 ปานกลาง 2.74 0.11 ปานกลาง 
5. การวางแผนจดัการ 2.79 0.37 ปานกลาง 2.83 0.35 ปานกลาง 2.83 0.37 ปานกลาง 
ทกัษะการคิดเชิงบริหารโดยรวม 2.76 0.20 ปานกลาง 2.77 0.21 ปานกลาง 2.78 0.20 ปานกลาง 

 
จากตาราง 28 พบว่า คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กกลุ่มควบคมุ โดยรวม

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76, 2.77 และ 2.78 
ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลางทกุระยะ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20, 0.21 และ 0.20 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบของเด็กกลุ่มทดลอง พบว่า องค์ประกอบด้านการ
ยบัยัง้ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.53, 2.52 และ 
2.54 ซึง่อยู่ในระดบัน้อยทกุระยะ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10, 0.10 และ 0.12 ตามล าดบั 
องค์ประกอบด้านความจ าขณะท างาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.88, 2.90 และ 2.95 ซึง่อยู่ในระดบัปาน
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กลางทกุระยะ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10, 0.25 และ 0.23 ตามล าดบั องค์ประกอบด้าน
ความยืดหยุ่นทางการคิด มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.89, 2.90 และ 2.86ซึง่อยู่ในระดบัปานกลางทกุระยะ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26, 0.24 และ 0.21 ตามล าดบั องค์ประกอบด้านการควบคุม
อารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.73, 2.70 และ 2.74 ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.18, 0.13 และ 0.11 ตามล าดบั ส่วนองค์ประกอบด้านการวางแผนจดัการอย่าง
เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79, 2.83 และ 2.83 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.37, 035 และ 0.37 ตามล าดบั 

ตาราง 29 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ของเดก็
ปฐมวยั ในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของเด็กกลุม่ควบคมุ 

องค์ประกอบ 
ภาวะสมาธิสัน้ 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการตดิตามผล 

M SD แปลผล M SD แปลผล M SD แปลผล 
1. อาการซน/ วูว่าม 3.14 0.26 ปานกลาง 3.23 0.30 ปานกลาง 3.24 0.32 ปานกลาง 
2. อาการขาดสมาธิ 3.29 0.21 ปานกลาง 3.34 0.17 ปานกลาง 3.30 0.10 ปานกลาง 
ภาวะสมาธิสัน้โดยรวม 3.22 0.24 ปานกลาง 3.29 0.24 ปานกลาง 3.27 0.21 ปานกลาง 

 
จากตาราง 29 พบว่า คะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กกลุ่มควบคมุ โดยรวมก่อน

การทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.29 และ 3.27 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัปานกลางทกุระยะ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24, 0.24 และ 0.21 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบของเด็กกลุ่มควบคุม พบว่า องค์ประกอบด้าน
อาการซน/ วูว่าม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.14, 
3.23 และ 3.24 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26, 0.30 และ 
0.32 ตามล าดบั สว่นองค์ประกอบด้านอาการขาดสมาธิ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.29, 3.34 และ 3.30 ซึง่
อยูใ่นระดบัปานกลางทกุระยะ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21, 0.17 และ 0.10 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2 การเปรียบเทยีบทกัษะการคดิเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเดก็
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง และหลังตดิตามผลการทดลอง 

ผู้วิจยัน าคะแนนจากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้
ของเด็กปฐมวยัในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ทัง้ก่อนการ
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ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยการ
ทดสอบความแตกตา่งภายในกลุม่ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ผู้วิจยั
ใช้การทดสอบวิลคอกซัน  (Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test) ดังแสดงในตารางท่ี 
30-33 ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 30 เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยักลุม่ทดลองท่ีได้เข้าร่วมการเลน่
บ าบดั ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการตดิตามผล 

*p < 0.05 

  

องค์ประกอบ 
ผลของการเล่นบ าบัด 

(กลุ่มทดลอง) 
Negative 

Rank 
Positive 
Rank 

Ties Z P 

1. การยบัยัง้ ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 8 0 -2.524* 0.012 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 8 0 -2.527* 0.012 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 2 0 6 -1.342 0.180 

2. ความจ าขณะท างาน ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 8 0 -2.585* 0.010 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 8 0 -2.533* 0.011 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 3 2 5 -1.604 0.109 

3. ความยืดหยุ่นทางการคิด ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 1 7 0 -2.395* 0.017 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 8 0 -2.533* 0.011 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 4 2 2 -2.738 0.461 

4. การควบคมุอารมณ์ ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 8 0 -2.524* 0.012 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 8 0 -2.527* 0.012 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 4 1 3 -1.355 0.176 

5. การวางแผนจดัการอย่าง
เป็นระบบ 

ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 8 0 -2.527* 0.012 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 8 0 -2.555* 0.011 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 4 2 2 -0.541 0.589 

ทกัษะการคิดเชิงบริหาร
โดยรวม 

ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 8 0 -2.511* 0.013 

ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 8 0 -2.535* 0.011 

หลงัทดลอง-ติดตามผล 3 1 4 -1.116 0.303 
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จากตาราง 30 การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยั
ภายในกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล พบวา่  

คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัภายในกลุ่มทดลองโดยรวม ก่อน
การทดลองกับหลังการทดลอง และก่อนการทดลองกับหลังติดตามผล แตกต่างกันอย่าง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัภายในกลุ่ม
ทดลองโดยรวม หลงัการทดลองกบัหลงัการติดตามผล ไมแ่ตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง ในองค์ประกอบด้านการยบัยัง้ (Z= -2.524, P = 0.012) 
ด้านความจ าขณะท างาน (Z= -2.585, P = 0.010) ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด (Z= -2.395, P 
= 0.017) ด้านการควบคมุอารมณ์ (Z= -2.524, P = 0.012) และด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็น
ระบบ (Z= -2.527, P = 0.012) มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส าหรับคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลองกับหลงั
การติดตามผล ในองค์ประกอบด้านการยบัยัง้ (Z= -2.527, P = 0.012) ด้านความจ าขณะท างาน 
(Z= -2.533, P = 0.011) ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด (Z= -2.533, P = 0.011) ด้านการควบคมุ
อารมณ์ (Z= -2.527, P = 0.012) และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Z= -2.555, P = 
0.011) มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัในแต่ละองค์ประกอบ หลงั
การทดลองกบัหลงัการติดตามผล ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 31 เปรียบเทียบคะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ปฐมวยักลุม่ทดลองท่ีได้เข้าร่วมการเลน่
บ าบดั ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 

องค์ประกอบ 
ผลของการเล่นบ าบัด 

(กลุ่มทดลอง) 
Negative 

Rank 
Positive 
Rank 

Ties Z P 

1. ด้านอาการซน/ วูว่าม ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 8 0 0 -2.555* 0.011 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 8 0 0 -2.536* 0.011 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 4 1 3 -1.342 0.180 

2. ด้านอาการขาดสมาธิ ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 8 0 0 -2.536* 0.011 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 8 0 0 -2.585* 0.010 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 2 1 5 -0.577 0.564 

ภาวะสมาธิสัน้โดยรวม ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 8 0 0 -2.546* 0.011 

ก่อนทดลอง-ติดตามผล 7 1 0 -2.561* 0.011 

หลงัทดลอง-ติดตามผล 3 1 4 -0.960 0.372 

*p < 0.05 

 
จากตาราง 31 การเปรียบเทียบคะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวัยภายใน

กลุม่ทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล พบวา่ 
คะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัภายในกลุ่มทดลองโดยรวม ก่อนการทดลอง

กบัหลงัการทดลอง และก่อนการทดลองกบัหลงัติดตามผล แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สว่นคะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัภายในกลุ่มทดลองโดยรวม หลงัการทดลอง
กบัหลงัติดตามผล ไมแ่ตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ คะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัก่อน
การทดลองกบัหลงัการทดลอง ในองค์ประกอบด้านอาการซน/ วู่วาม (Z= -2.555, P = 0.011) และ
ด้านอาการขาดสมาธิ (Z= -2.536, P = 0.011) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ส าหรับคะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองกับหลังการ
ติดตามผล ในองค์ประกอบด้านอาการซน/ วู่วาม (Z= -2.536, P = 0.011) และด้านอาการขาดสมาธิ 
(Z= -2.585, P = 0.010) มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สว่นคะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัด้านอาการซน/ วู่วาม และด้านอาการ
ขาดสมาธิ หลงัการทดลองกบัหลงัการติดตามผล ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 32 เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยักลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมการ
เลน่บ าบดั ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 

องค์ประกอบ 
การไม่ได้รับการเล่นบ าบัด 

(กลุ่มควบคุม) 
Negative 

Rank 
Positive 
Rank 

Ties Z P 

1. การยบัยัง้ ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 1 1 6 -0.447 0.655 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 2 6 -1.342 0.180 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 1 3 4 -1.461 0.144 

2. ความจ าขณะท างาน ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 2 4 -0.736 0.461 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 2 6 -1.414 0.157 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 0 2 6 -1.342 0.180 

3. ความยืดหยุ่นทางการคิด ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 1 3 4 -0.557 0.557 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 2 2 4 -0.736 0.461 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 2 1 5 -1.069 0.285 

4. การควบคมุอารมณ์ ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 3 3 2 -0.530 0.596 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 1 3 4 -0.552 0.581 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 2 3 3 -0.813 0.416 

5. การวางแผนจดัการอย่าง
เป็นระบบ 

ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 3 5 -0.604 0.109 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 1 4 3 -0.674 0.500 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 1 1 6 -0.447 0.655 

ทกัษะการคิดเชิงบริหาร
โดยรวม 

ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 1 2 5 -0.775 0.476 

ก่อนทดลอง-ติดตามผล 1 3 4 -0.944 0.376 

หลงัทดลอง-ติดตามผล 1 2 5 -1.026 0.336 

*p < 0.05 

 
จากตาราง 32 การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยั

ภายในกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล พบวา่ 
คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กกลุม่ควบคมุโดยรวม ก่อนการทดลองกบั

หลงัการทดลอง ก่อนการทดลองกบัหลงัติดตามผล และหลงัการทดลองกบัหลงัการติดตามผล ไม่
แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
กลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง ก่อนการทดลองกบัหลงัติดตามผล และหลงัการ
ทดลองกบัหลงัการติดตามผล ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 33 เปรียบเทียบคะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ปฐมวยักลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมการเลน่
บ าบดั ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 

องค์ประกอบ การไม่ได้รับการเล่นบ าบัด 
(กลุ่มควบคุม) 

Negative 
Rank 

Positive 
Rank 

Ties Z P 

1. ด้านอาการซน/ วูว่าม 
 

ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 2 6 -1.342 0.180 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 0 3 5 -1.633 0.102 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 1 2 5 -0.577 0.564 

2. ด้านอาการขาดสมาธิ ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 2 6 -1.414 0.157 
ก่อนทดลอง-ติดตามผล 1 3 4 -1.512 0.131 
หลงัทดลอง-ติดตามผล 1 1 6 -0.447 0.655 

ภาวะสมาธิสัน้โดยรวม ก่อนทดลอง-หลงัทดลอง 0 2 6 -1.378 0.169 

ก่อนทดลอง-ติดตามผล 1 3 5 -1.573 0.117 

หลงัทดลอง-ติดตามผล 1 2 6 -0.512 0.610 

*p < 0.05 

 
จากตาราง 33 การเปรียบเทียบคะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวัยภายใน

กลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล พบวา่ 
คะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กกลุ่มควบคมุโดยรวม ก่อนการทดลองกบัหลงัการ

ทดลอง ก่อนการทดลองกบัหลงัติดตามผล และหลงัการทดลองกบัหลงัการติดตามผล ไม่แตกตา่ง
กนั 

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ คะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กกลุม่ควบคมุ 
ก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง ก่อนการทดลองกบัหลงัตดิตามผล และหลงัการทดลองกบัหลงั
การตดิตามผล ไม่แตกตา่งกนั 

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทยีบทกัษะการคดิเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเดก็
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังตดิตามผลการทดลอง 

ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ทัง้
ในภาพรวมและแต่ละองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
ผู้วิจยัใช้การทดสอบแมน-วิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) ดงัแสดงในตารางท่ี 34-35  
 



  

 

198 

ตาราง 34 เปรียบเทียบคะแนนรวมจากแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยั ในภาพรวม
และแตล่ะองค์ประกอบ ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และ
หลงัการติดตามผล 

องค์ประกอบ ระยะ กลุ่ม 
Mean 
Rank 

Sum of 
Rank 

Mann-
Whitney U 

Z P 

การยบัยัง้ ก่อนการทดลอง ทดลอง 8.13 65.00 29.000 -0.347 0.728 
  ควบคมุ 8.88 71.00    
 หลงัการทดลอง ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.419* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.396* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    

2. ความจ าขณะท างาน ก่อนการทดลอง ทดลอง 8.31 66.50 30.500 -0.171 0.864 
  ควบคมุ 8.69 69.50    
 หลงัการทดลอง ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.440* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.445* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    

 
3. ความยืดหยุ่น ก่อนการทดลอง ทดลอง 7.50 60.00 24.000 -0.877 0.380 

ทางการคิด  ควบคมุ 9.50 76.00    
 หลงัการทดลอง ทดลอง 11.50 92.00 8.000 -2.535* 0.011 
  ควบคมุ 5.50 44.00    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.398* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    

4. การควบคมุอารมณ์ ก่อนการทดลอง ทดลอง 9.06 72.50 27.500 -0.507 0.612 
  ควบคมุ 7.94 63.50    
 หลงัการทดลอง ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.388* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.396* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
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ตาราง 34 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ระยะ กลุ่ม 
Mean 
Rank 

Sum of 
Rank 

Mann-
Whitney U 

Z P 

5. การวางแผนจดัการ ก่อนการทดลอง ทดลอง 9.69 77.50 29.000 -0.347 0.728 
 อยา่งเป็นระบบ  ควบคมุ 7.31 58.50    

 หลงัการทดลอง ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.419* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.396* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
ทกัษะการคิดเชิง ก่อนการทดลอง ทดลอง 8.54 68.30 30.500 -0.171 0.864 
บริหารโดยรวม  ควบคมุ 8.46 67.70    
 หลงัการทดลอง ทดลอง 12.30 98.40 0.000 -3.440* 0.001 
  ควบคมุ 4.70 37.60    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.445* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    

*p < 0.05 

 
จากตาราง 34 ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยั ในภาพรวมและแต่ละ

องค์ประกอบ ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ มีผลดงันี ้
ก่อนการทดลอง พบว่า ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัโดยรวมของกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ ไม่แตกตา่งกนั และเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าทกุองค์ประกอบ
ของคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ไมแ่ตกตา่งกนั 

หลงัการทดลอง พบว่า ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัโดยรวมของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Z= -3.240,  
P = 0.003)  

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการยับยัง้  
(Z= -3.419, P = 0.001) ด้านความจ าขณะท างาน (Z= -3.440, P = 0.001) ด้านความยืดหยุ่น
ทางการคิด (Z= -2.535, P = 0.011) ด้านการควบคมุอารมณ์ (Z= -3.388, P = 0.001) และด้าน
การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (Z= -3.419, P = 0.001) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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หลงัการติดตามผล พบว่า ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัโดยรวมของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
(Z= -3.406, P = 0.001) และเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้าน
การยบัยัง้ (Z= -3.396, P = 0.001) ด้านความจ าขณะท างาน (Z= -3.445, P = 0.001) ด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด (Z= -3.398, P = 0.001) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Z= -3.396, P = 0.001) 
และด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (Z= -3.396, P = 0.001) มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง 35 เปรียบเทียบคะแนนรวมจากแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ปฐมวยั ในภาพรวมและแต่
ละองค์ประกอบ ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การตดิตามผล 

องค์ประกอบ ระยะ กลุ่ม 
Mean 
Rank 

Sum of 
Rank 

Mann-
Whitney U 

Z P 

1. อาการซน/ วู่วาม ก่อนการทดลอง ทดลอง 9.13 73.00 27.000 -0.579 0.563 
  ควบคมุ 7.88 63.00    
 หลงัการทดลอง ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.467* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.464* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
2. อาการขาดสมาธิ ก่อนการทดลอง ทดลอง 7.31 58.50 22.500 -1.034 0.301 
  ควบคมุ 9.69 77.50    
 หลงัการทดลอง ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.406* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.424* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
ภาวะสมาธิสัน้โดยรวม ก่อนการทดลอง ทดลอง 9.41 65.75 27.45 -0.807 0.432 
  ควบคมุ 8.78 70.25    
 หลงัการทดลอง ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.437* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    
 หลงัการติดตามผล ทดลอง 12.50 100.00 0.000 -3.444* 0.001 
  ควบคมุ 4.50 36.00    

*p < 0.05 
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จากตาราง 35 พบว่า ภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวัย ในภาพรวมและแต่ละ
องค์ประกอบ ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ มีผลดงันี ้

ก่อนการทดลอง พบว่า ภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัโดยรวมของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าทัง้องค์ประกอบด้าน
อาการซน/ วูว่าม และอาการขาดสมาธิของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ไมแ่ตกตา่งกนั 

หลงัการทดลอง พบว่า ภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัโดยรวมของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Z= -3.437, P = 
0.001) และเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้านอาการซน/ วู่วาม (Z= -3.467, P = 0.001) 
และด้านอาการขาดสมาธิ (Z= -3.406, P = 0.001) มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

หลังการติดตามผล พบว่า ภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวัยโดยรวมของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Z= -3.444, P 
= 0.001) และเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ภาวะสมาธิสัน้ด้านอาการซน/ วู่วาม (Z= -
3.464, P = 0.001) และด้านอาการขาดสมาธิ (Z-3.424, P = 0.001) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทัง้ 16 ครัง้ 
สว่นท่ี 1 ผลจากการใช้โปรแกรมการเลน่บ าบดัทัง้ 16 ครัง้ 
สว่นท่ี 2 การประเมินผลด้วยแบบประเมินพฤติกรรมเดก็และแบบสมัภาษณ์ครู 
ส่วนที่ 1 ผลจากการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัดทัง้ 16 ครัง้ 

ผู้ วิจัยได้สรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครทัง้ 16 ครัง้ โดยได้สรุปถึง
กระบวนการ การใช้เทคนิคตา่งๆ รวมทัง้สรุปความเปลี่ยนแปลงด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ของเด็กในแตล่ะครัง้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การสรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด หัวข้อที่  1 การสร้าง
สัมพันธภาพ ครัง้ที่ 1 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเด็ก เตรียมให้เด็กมีความ
พร้อมตอ่การบ าบดั และเอือ้อ านวยให้เด็กได้แสดงออกผา่นการเลน่ท่ีสนกุสนานและช่วยเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
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1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 พฤติกรรมของเด็ก  คือ เด็กๆ ให้ความสนใจ ดี ใจ และ

กระตือรือร้นในการมาเข้าร่วมกลุม่ มีท่าทีเขินอายบ้าง แตก็่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ดี และยินดีท าตามกฎกตกิาของกลุม่ในการมาเลน่ร่วมกนั 

1.2 ข้อสังเกต คือ เด็กๆ สามารถแนะน าตวัและพดูคยุทกัทายกนัได้
ดีผ่านการเลน่หุ่นมือ เม่ือได้เลน่หุ่นมือ เด็กๆ มีท่าทีเขินอายลดลง และกล้าพดูคยุกนัมากขึน้ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 การใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 

 -ผู้วิจยัเร่ิมสร้างสมัพนัธภาพกบัเด็ก โดยสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น 
เป็นมิตรกบัเด็ก เพื่อท าให้เด็กรู้สกึผอ่นคลาย และเกิดความไว้วางใจในตวัผู้วิจยัมากขึน้  

 -ผู้ วิจัยแสดงความใส่ใจในตวัเด็ก ฟังในสิ่งท่ีเด็กพูดอย่างตัง้ใจ 
แสดงความเข้าใจ ยอมรับเด็กในแบบท่ีเด็กเป็น รวมทัง้เปิดโอกาสให้เด็กพดูคยุหรือซกัถามในสิ่งท่ี
ต้องการได้อยา่งอิสระ เพื่อเอือ้อ านวยให้เด็กๆ กล้าพดูคยุสื่อสารและแสดงออกมากขึน้  

2.2 การใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
 -ใช้การเล่นหุ่นมือในการทักทายพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพ 

เด็กๆ เลือกหุ่นมือท่ีชอบ และพูดคุยโดยใช้หุ่นมือได้ดี เช่น “สวัสดี ขอจับมือหน่อยนะ” “มาเล่น
กนัมัย้” “ขอเลน่ด้วยคนนะ”  

 -กิจกรรมเต้นแล้วหยดุตามเพลงจงัหวะต่างๆ เด็กมีท่าทางสนุก 
ยิม้แย้ม หวัเราะ และท าตามกฎกตกิาได้ คือ เมื่อได้ยินเพลงก็เต้นไปตามจงัหวะ เม่ือเพลงหยดุ เด็ก
ก็หยดุน่ิง การเลน่นีเ้ป็นการเลน่เพ่ือฝึกทกัษะการคิดเชิงบริหารในเบือ้งต้น คือ ฝึกควบคมุยบัยัง้การ
เคลื่อนไหว การจดจ าท่าเต้น และฝึกการปรับเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวท่าทางหนึ่งไปยงัการการ
เคลื่อนไหวอีกท่าทางหนึง่ 

 -ในช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระตาม
ความชอบความสนใจของเด็ก โดยเด็กได้เลือกเล่นในสิ่งท่ีตนต้องการ เช่น วิ่งไลจ่บั เลน่เคร่ืองดนตรี 
เลน่ตุ๊กตา เป็นต้น 

2.3 ข้อสังเกต  
เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการเล่นและพูดคุยได้ดี แต่มีสมาธิในการ

ท าสิง่ใดสิง่หนึง่อยูไ่ด้ไม่นาน ผู้วิจยัจงึก าหนดการเลน่หนึง่ๆ ไว้ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้การเลน่มี
ความกระชบัและหลากหลาย ท าให้เด็กรู้สกึสนกุ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนครบเวลา 
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3. ขัน้สรุป 
 3.1 สรุปสิ่งที่ได้รับ 

 -เด็กๆ บอกความรู้สกึ วา่รู้สกึสนกุท่ีได้มาเลน่กบัผู้วิจยัและเพื่อนๆ 
ในกลุ่ม และอยากมาอีกในครัง้ต่อไป โดยเด็กๆ กล่าวว่า “สนุกดี ชอบมาเล่น” “อยากมาเล่นอีก” 
“คราวหน้ามาเลน่กนัอีกนะ”  

 -ผู้ วิจัยชักชวนให้เด็กๆ ได้ทบทวนถึงสิ่งท่ีท าในครัง้นี ้โดยเด็กๆ 
ทบทวนสิง่ท่ีได้ท า และบอกถึงสิง่ท่ีตนเองชอบจากการเข้าร่วมการเลน่บ าบดัในครัง้นี ้

 -ผู้วิจยักล่าวขอบคณุเด็กๆ ท่ีให้ความร่วมมือด้วยดี ช่วยกันเก็บ
ของเลน่อยา่งเรียบร้อย ท าการนดัหมายเด็กในครัง้ตอ่ไป 

 3.2 การประเมินผล 
 เด็กๆ มีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือในการ

เข้ากลุม่และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้วิจยั 
การสรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด หวัข้อที่ 2 

การพัฒนาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการยับยัง้ ครัง้ที่ 2-4 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนในด้านการก ากับยับยัง้

ตนเองอยา่งตอ่เน่ืองให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึน้ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

1.1 พฤตกิรรมของเดก็ 
 -ในครัง้ท่ี 2 เด็กๆ มีท่าทางดีใจท่ีได้มาเล่นอีก ดูผ่อนคลาย

มากขึน้ ยิม้แย้ม ทักทายพูดคุยกับผู้ วิจัยและเพื่อนสมาชิกอย่างแจ่มใส ให้ความร่วมมือดีในการ
ทบทวนกติกาของกลุ่ม ในครัง้นีมี้การเพิ่มกฎการพดูทีละคน ไม่ขดัจงัหวะขณะท่ีคนอ่ืนก าลงัพดูอยู ่
โดยเด็กๆ พยายามท าตามกฎใหม่นี ้และทบทวนถึงสิ่งท่ีได้ท าในครัง้ท่ีแล้ว รวมทัง้แสดงความ
กระตือรือร้นและในการมาเข้าร่วมกลุม่ 

 -ในครัง้ท่ี 3-4 เด็กๆ ทกัทายและพดูคยุกนัอย่างร่าเริง เร่ิมจ า
กฎของกลุ่มและทบทวนสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมาได้ มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่ 

1.2 ข้อสังเกต 
 -ในครัง้ท่ี 2 เด็กๆ เขินอายน้อยลง กล้าพดูคยุมากขึน้กว่าใน

ครัง้ท่ีแล้ว สามารถพูดคุยบอกความต้องการของตนเองได้ เช่น “อยากเล่นอีก” “ขอเล่นอีก” และ
เร่ิมมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้วิจยัและเพื่อนในกลุม่ 
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 -ในครัง้ท่ี 3 เด็ก  ๆชอบเลน่มากกวา่การนัง่ฟังหรือการพดูคยุ ผู้วิจยั
จึงพดูคยุเฉพาะประเด็นส าคญั โดยพดูให้สัน้ กระชบั ชดัเจน เข้าใจง่าย รวมทัง้กล่าวชมเชยเด็กๆ ท่ี
อดทนตัง้ใจฟังได้ดีตัง้แตต้่นจนจบช่วงพดูคยุ 

 -ในครัง้ท่ี 4 มีข้อสงัเกตว่า การสร้างบรรยากาศกลุ่มท่ีอบอุ่น
สนกุสนาน การยอมรับเด็กและให้เด็กมีส่วนร่วมในการพดูคยุแสดงความคิดเห็น ท าให้เด็กรู้สกึได้รับ
การยอมรับและเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ สง่ผลให้เด็กเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมและท ากิจกรรมได้ดี 

2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 การใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 

 -ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการพูดสะท้อนความรู้สึก การสะท้อน
พฤติกรรม และการสะท้อนเนือ้หาสาระ เช่น “หนดูดูีใจท่ีได้มาเล่นอีก” “หนสูนใจอยากเล่นตุ๊กตา” 
“หนอูยากจะวิ่ง แตห่นก็ูควบคมุตวัเองให้หยดุได้” เพื่อให้เด็กเข้าใจความคิด ความรู้สกึ การกระท า
ของตนได้ดีขึน้ และมีการแสดงออกด้านการยบัยัง้ท่ีเหมาะสมมากขึน้ 

 -ผู้วิจยัใช้เทคนิคการก าหนดขอบเขตเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้เด็ก
ฝึกการควบคมุยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ เช่น กฎของการเลน่ คือ “เลน่ดีกบัตนเอง เล่นดีกบัเพื่อน เลน่ดี
กับของเล่น” โดยการก าหนดขอบเขตนี ้ผู้ วิจัยพูดรับรู้ความรู้สึกของเด็ก มีการสื่อสารก าหนด
ขอบเขต และให้ทางเลือกแก่เด็กด้วย เช่น “ครูเข้าใจเลยว่าหนอูยากจะวิ่งบนโต๊ะ แตโ่ต๊ะนีเ้ราเอาไว้
เขียนหนงัสือกนั ถ้าหนอูยากวิ่ง หนวูิ่งที่พืน้แทนได้นะ” 

 -ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการเอือ้อ านวยสัมพันธภาพ แสดงการ
ยอมรับเด็ก พดูสะท้อนความรู้สกึของเด็ก และใสใ่จในสิง่ท่ีเด็กท าแม้จะเป็นสิง่เลก็ๆ น้อยๆ ก็ตาม 

 -ผู้วิจยัส่งเสริมสนบัสนุนให้เด็กท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง รวมทัง้
ช่ืนชมในความพยายามของเด็ก เช่น “หนมีูความพยายามในการต่อตึกมากเลย” เพื่อให้เด็กได้เห็นถึง
คุณค่า ความสามารถของตนเองมากขึน้ และเป็นก าลังใจให้เด็กมีความตัง้ใจและมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ  

 2.2 การใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
 ครัง้ที่ 2 

 -เกมแปะแข็ง ในตอนแรกเด็กยงัท าตามกติกาได้ไม่ดีนกั 
ยงัหยดุนิ่งเม่ือถกูแปะไม่ได้ แต่เม่ือได้รับการสนบัสนุนให้ก าลงัใจและฝึกเล่นซ า้ เด็กก็เข้าใจกติกา
ได้ดีขึน้ และท าตามกตกิาได้ในท่ีสดุ โดยเด็กๆ มีท่าทางดีใจและภมูิใจท่ีตนเองสามารถท าได้ส าเร็จ 

 -เกม Simon says เด็กๆ ดูสนุกและตื่นเต้นกับกิจกรรมนี ้
แต่ในช่วงแรกๆ ยงัท าได้ไม่คล่องนกั ผู้ วิจยัจึงเปลี่ยนช่ือจาก Simon เป็นช่ือเด็ก ให้เด็กรู้สึกมีส่วน
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ร่วมมากขึน้ เม่ือได้เล่นซ า้และได้รับก าลงัใจ เด็กๆ ตัง้ใจเล่นมากขึน้จนสามารถท าตามกติกาได้
ส าเร็จในท่ีสดุ 

 ครัง้ที่ 3 
 -เกมวาดรูปช้า-เร็ว เด็กเป็นผู้ เลือกว่าจะวาดรูปอะไรใน

จงัหวะช้า-เร็ว เช่น “นกบินช้า” “นกบินเร็ว” โดยเด็กได้ฝึกทกัษะการยบัยัง้ควบคมุการกระท าของ
ตนเองผ่านการวาดรูป เด็กๆ รู้สกึสนกุกบัการวาดรูป และเม่ือวาดหลายๆ รูป ก็ควบคมุจงัหวะช้า-
เร็วได้ดีขึน้ 

 -เกมตอ่ตกึ เด็กๆ ได้ฝึกการใช้สมาธิจดจ่อ ควบคมุยบัยัง้
ตนเองด้วยการน าบล็อกไม้มาเรียงต่อเป็นตึก เด็กๆ รู้สึกสนุกและตื่นเต้นกบัการต่อตึก บางครัง้ก็
หงุดหงิดโมโหท่ีตึกล้ม ผู้ วิจัยพูดสะท้อนความรู้สึกของเด็ก ให้เด็กหยุดพักให้ใจเย็นก่อน แล้วจึง
คอ่ยตอ่ใหม ่โดยมีผู้วิจยัคอยให้ก าลงัใจ และสนบัสนนุให้เด็กหาทางแก้ปัญหา โดยเด็กๆ ได้ช่วยกนั
คิดว่าต้องท าอย่างไรตกึจึงจะต่อตกึได้สงู โดยเด็กบอกว่า “ต้องวางเบาๆ” “ค่อยๆ วาง” เม่ือต่อตึก
ได้ส าเร็จ เดก็ๆ ดดูีใจและภาคภมูิใจกบัผลงานท่ีตนเองท า 

 -เกมไฟเขียวไฟแดง เป็นการเล่นสมมติผสมผสานกับ
เทคนิคการเคลื่อนไหว โดยเด็กผลดักนัเป็นจราจรคอยโบกให้เพื่อนสมาชิกท าตามกติกา เม่ือไฟแดงทกุ
คนต้องหยดุ ไฟเหลืองเตรียมตวั ไฟเขียววิ่งได้ เด็กๆ ช่ืนชอบและสนกุกบักิจกรรมนี ้ให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมและท ากิจกรรมนีไ้ด้ดี 

 ครัง้ที่ 4 
 -เกมแปะแข็ง เด็กๆ สามารถยบัยัง้ตนเองให้หยุดนิ่งได้

คลอ่งขึน้และนานขึน้ สามารถท าตามกฎกติกาได้ดี โดยเด็กๆ สามารถอยู่นิ่งได้โดยท่ีรู้สกึสนกุและ
ภมูิใจด้วย จงึท าให้อยูน่ิ่งได้นาน ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี 

 -เกม  Simon says เด็ ก ๆ  ผลัด กั น เป็ น  Simon โด ย
สามารถผลดักนัเล่นได้ อดทนรอคอยให้ถึงตาตวัเองเล่นได้ และควบคมุยบัยัง้ตนเองให้ท าตามกฎ
กติกาได้ดี ให้ความสนใจในการท ากิจกรรม โดยเด็กสามารถท าตามค าสัง่ของ Simon ได้ถูกต้อง
เกือบทัง้หมด  

 -เกมวาดรูปช้า-เร็ว เด็กสามารถควบคมุตนเองให้วาดรูป
ตามจงัหวะช้า-ปานกลาง-เร็วได้ดี มีความมัน่ใจในการท ากิจกรรมมากขึน้ สามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการวาดรูปต่างๆ ตามจินตนาการของตนเอง เช่น ลมพัด ฝนตก เดิน วิ่ง รวมทัง้
สามารถแสดงทกัษะด้านการยบัยัง้ผา่นการวาดรูปได้ดี 
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 -เกมต่อตึก เด็กๆ มีความตัง้ใจ และพยายามในการต่อ
ตกึ สนกุกบัการท ากิจกรรม เดก็ให้ความร่วมมือช่วยกนัตอ่เป็นตกึสงูบ้าง ตอ่เป็นรถไฟยาวบ้าง โดย
เด็กทกุคนสามารถควบคมุยบัยัง้ตนเองให้มีสมาธิในการตอ่ตกึได้จนส าเร็จ 

 -เกมไฟเขียวไฟแดง เด็กผลดักนัเล่นเป็นจราจร สนุกกับ
การเล่นสมมติและการเคลื่อนไหว โดยเด็กสามารถควบคมุตนเองให้หยุดนิ่งและเคลื่อนไหวตาม
กติกาได้ดี แม้จะมีการขดัแย้งกันบ้าง เช่น แย่งกันเป็นจราจร แต่ก็หาทางประนีประนอมและเล่น
ด้วยกนัตอ่ได้จนจบช่วงกิจกรรม 

 2.3 ข้อสังเกต 
 -การแสดงความเข้าใจในตัวเด็ก การสนับสนุนช่ืนชมให้

ก าลังใจเด็ก เป็นสิ่งท่ีช่วยท าให้เด็กๆ รู้สึกมีก าลังใจและมีความพยายามในการท ากิจกรรมให้
ส าเร็จมากขึน้  

 -เม่ือเด็กรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจ การรับฟัง แสดงความ
เข้าใจและสะท้อนความรู้สกึของเด็กช่วยท าให้เด็กเข้าใจอารมณ์ของตนได้ดีขึน้ และการสนบัสนนุ
ให้เด็กหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กคิดหาทางจัดการกับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมมากขึน้ 

 -การเล่นซ า้ในสิ่งท่ี เคยท ามา ช่วยท าให้เด็กรู้สึกคุ้ นเคย  
ผอ่นคลาย สบายใจในการท ากิจกรรมรวมทัง้ช่วยท าให้เด็กเข้าใจกฎกติกา ได้ฝึกฝนทบทวนทกัษะ
การคดิเชิงบริหารด้านการยบัยัง้ให้สามารถยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ 

3. ขัน้สรุป 
 3.1 สรุปสิ่งที่ได้รับ 

 -เด็กๆ บอกความรู้สกึในการเข้าร่วมการเลน่บ าบดัครัง้นีด้้วย
สีหน้ายิม้แย้มวา่ “เลน่เกมแปะๆ สนกุดี” “หนทู าได้แล้ว” “หนอูยูน่ิ่งๆ ได้ตัง้นานแน่ะ” 

 -ผู้ วิจัยชักชวนให้เด็กๆ ได้ทบทวนถึงสิ่งท่ีท าในครัง้นี ้โดย
เด็กๆ ทบทวนสิ่งท่ีได้ท า และบอกถึงสิ่งท่ีตนเองชอบจากการเข้าร่วมการเล่นบ าบดัในครัง้นี ้โดย
เด็กๆ พดูถึงสิง่ท่ีชอบท าด้วยสีหน้ายิม้แย้ม เช่น “ชอบเลน่จราจร” “หนทู าตกึได้” “ชอบวาดรูป”  

 -ผู้วิจยักลา่วขอบคณุเด็กท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทัง้ช่ืน
ชมในความพยายามยบัยัง้ตนเอง และความตัง้ใจในการท างานของเด็ก การช่วยกนัเก็บของเลน่อย่าง
เรียบร้อย และท าการนดัหมายเด็กในครัง้ตอ่ไป 
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 3.2 การประเมินผล 
 เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการฝึกทกัษะด้านการยบัยัง้ โดยมี

ความตัง้ใจและมีความมุ่งมัน่ในการท ากิจกรรม สามารถแสดงทกัษะการยบัยัง้ตนเองผ่านการเล่น
ได้ดีพอสมควร และเม่ือได้รับการส่งเสริมให้ก าลงัใจ เด็กๆ สามารถคิดหาทางแก้ไขปัญหาและ
ตัง้ใจท างานได้จนส าเร็จ  

การสรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด หวัข้อที่ 3 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างาน ครัง้ที่ 

5-7 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนในด้านความจ าขณะ

ท างานอย่างต่อเน่ืองในการจดจ าข้อมลูไว้ในใจ การจดัการกบัข้อมลู และน าข้อมลูท่ีมีอยู่ในใจมา
ใช้เพื่อให้ท างานได้ส าเร็จ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
 1.1 พฤตกิรรมของเดก็ 

 -ในครัง้ท่ี 5 เด็กๆ มีอารมณ์ดี ยิม้แย้มแจ่มใส กระโดดขึน้ลง 
บอกว่าดีใจท่ีได้มาเลน่อีก และทกัทายพดูคยุกนัอย่างกระตือรือร้นร่าเริง โดยเด็กสามารถอดทนรอ
คอยไม่พูดแทรกได้ ในครัง้นีเ้ด็กๆ สามารถจดจ ากฎของกลุ่ม และทบทวนถึงสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่าน
มาได้ มีความตัง้ใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมดี 

 -ในครัง้ท่ี 6 เด็กๆ มีท่าทางผ่อนคลาย พดูคยุทกัทายกนัด้วย
หุ่นมืออย่างสนุกสนาน สมาชิกทกุคนจดจ ากติกาของกลุ่มได้ และจดจ าสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีแล้วได้เป็น
ส่วนใหญ่ เม่ือแจ้งให้เด็กทราบว่าครัง้นีจ้ะท าอะไร เด็กๆ ให้ความสนใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเข้า
ร่วมท ากิจกรรมกลุม่ 

 -ในครัง้ท่ี 7 เด็กๆ ทักทายผู้ วิจัยและเพื่อนๆ ในกลุ่มอย่าง
อารมณ์ดี มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ช่วยกันทบทวนกติกากลุ่มและสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมา มีความ
ตัง้ใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี 

 1.2 ข้อสังเกต 
 -ในครัง้ท่ี 5 เป็นการเร่ิมท ากิจกรรมหวัข้อใหม่ (ความจ าขณะ

ท างาน) เด็กๆ ให้ความสนใจและเต็มใจในการท ากิจกรรม แต่เด็กบางคนก็กังวลว่าจะท าไม่ได้ 
ผู้วิจยัจึงแสดงความเข้าใจ สะท้อนความรู้สกึ ให้ก าลงัใจสนบัสนนุ และรับรองว่าการเล่นนีไ้ม่มีถกู
หรือผิด เด็กจึงมีท่าทีสบายใจขึน้ 
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 -ในครัง้ท่ี 6-7 มีข้อสงัเกตว่า การพดูคยุถามรายละเอียดเพื่อ
กระตุ้นความจ า ช่วยส่งเสริมให้เด็กนึกข้อมลูออกมาได้มากขึน้ โดยการซกัถามรายละเอียดด้วยท่าที
นุ่มนวลออ่นโยน ท าให้เด็กรู้สกึผอ่นคลายและช่วยเร่ืองการจดจ าได้ดีขึน้ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 การใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 

 -ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการเอือ้อ านวยสัมพันธภาพ โดยสร้าง
สมัพันธภาพในการเล่นบ าบัดท่ีอบอุ่นสนุกสนาน ซึ่งเม่ือเด็กๆ รู้สึกมีความสุขสนุกสนาน เด็กๆ 
สามารถคดิหาวิธีช่วยจ าและจดจ าสิง่ตา่งๆ ผา่นการเลน่ได้ดีขึน้ 

 -ผู้วิจยัส่งเสริมให้ก าลงัใจเด็กๆ ตลอดการเล่นบ าบดั ช่ืนชม
ในความพยายามของเด็ก และให้ความมั่นใจกับเด็กๆ ว่าการเล่นไม่มีถูกผิด ท าให้เด็กรู้สึก  
ผอ่นคลายและสบายใจในการเข้าร่วมการเลน่บ าบดัมากขึน้ 

 -ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้ นความจ า รวมทัง้พูด
สะท้อนความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถเข้าใจและจดจ าใน
สิง่ท่ีก าลงัท าอยูไ่ด้ดีขึน้ 

 -ผู้วิจยัใช้เทคนิคการเอือ้อ านวยการตดัสนิใจ ให้เด็กตดัสินใจ
ท าสิง่ตา่งๆ ด้วยตนเอง เพื่อสง่เสริมให้เด็กรู้จกัตดัสนิใจหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และเรียนรู้ผล
จากการกระท าของตนได้ดีขึน้ 

 2.2 การใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
 ครัง้ที่ 5 

 -เกมหาสมบตัิท่ีซ่อนไว้ ผู้วิจยัน า “สมบตัิ” เป็นของเล่นสี
สดใสซอ่นไว้ในถ้วยให้เด็กด ูโดยบอกให้เด็กคอยสงัเกตสมบตัิให้ดีวา่จะไปซอ่นท่ีไหน จากนัน้ผู้วิจยั
จงึสลบัถ้วยเปลี่ยนต าแหน่งสมบตัิ แล้วให้เด็กบอกวา่ตอนนีส้มบตัิซอ่นอยู่ท่ีถ้วยใบไหน เด็กๆ สนกุ
และให้ความสนใจในการหาสมบตัิ แต่ยงัหาไม่เจอในช่วงแรก ผู้ วิจยัจึงสนบัสนุนให้เด็กหาวิธีใน
การจดจ าต าแหน่งของสมบตัิ โดยเด็กบอกว่า “ต้องตัง้ใจดใูห้ดี” “คอยมองนะ” จากเกมนีเ้ด็กๆ ได้
ฝึกทกัษะการใช้ความจ าขณะท างาน โดยจดจ าข้อมลูไว้ในใจ และจดัการประมวลข้อมลูท่ีมีอยู่มา
ใช้ให้เหมาะสม เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี คอยสงัเกตและพยายามจดจ า เม่ือ
เลน่ซ า้เดก็เข้าใจวิธีการเลน่มากขึน้ และสามารถจดจ าได้ดีขึน้จนหาสมบตัิเจอในท่ีสดุ  

 -เกมจับคู่สมบัติ  ผู้ วิจัยน าสมบัติ ท่ี มี รูปทรงและสี
เหมือนกนั มาวางตามต าแหน่งตา่งๆ โดยบอกให้เด็กสงัเกตดใูห้ดี ก่อนท่ีจะน าถ้วยมาปิดสมบตัิแต่
ละชิน้ จากนัน้จึงให้เด็กชีบ้อกต าแหน่งจบัคู่สมบตัิ ซึง่ทกุครัง้ท่ีเปิดและปิดถ้วย เด็กๆ จะได้ฝึกการ
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จดจ า จดัการเก็บข้อมลูไว้ในใจ และดงึข้อมลูท่ีมีอยู่มาใช้เพื่อจะได้หาคูส่มบตัิเจอ ซึง่ในช่วงแรก เด็ก  ๆ
ยงัไม่เจอคู่สมบตัิ ผู้ วิจยัจึงแบ่งช่วงเล่นจากง่ายไปยาก ให้ก าลงัใจ และฝึกเล่นซ า้ เม่ือจบัคู่สมบตัิได้
ส าเร็จ เดก็ๆ มีท่าทางดีใจและภมูิใจมาก โดยเด็กบอกวา่ “หนหูาเจอแล้ว” “หนจู าได้แล้วก็หาเจอ” 

 ครัง้ที่ 6 
 -เกมจดจ ารายการไปซือ้ของ เป็นการเล่นเกมจดจ า

ผสมผสานการเล่นสมมติไปซือ้ของ เด็กๆ ดสูนุกและตื่นเต้นกบัเกมนี ้โดยเด็กๆ ผลดักนัเล่นไปซือ้
ของตามรายการท่ีได้รับ แล้วน าของท่ีซือ้ได้มาให้เพื่อน เร่ิมจากการไปซือ้ของทีละ 1 อยา่งก่อน เม่ือ
ท าได้จึงคอ่ยเพิ่มรายการ ในตอนแรกเด็กยงัจ ารายการซือ้ของไม่คอ่ยได้ ผู้วิจยัสนบัสนนุให้เด็กหา
วิธีช่วยจ า เด็กๆ พยายามคิดหาวิธีจดจ ารายการ เช่น เด็กบอกว่า “ถือของไปด้วย” “ให้ครูช่วยวาด
รูป” “ซือ้ทีละอย่างก่อน” เม่ือลองท าตามวิธีช่วยจ าและได้เล่นซ า้ เด็กสามารถซือ้ของตามรายการ
ได้ส าเร็จ โดยเดก็กลา่วอยา่งภมูิใจวา่ “หนจู าได้ หนซูือ้ของได้แล้วเอามาให้เพื่อน” 

 - เกมจดจ าท าอาหารตามสั่ง เด็กเล่นสมมติท าอาหาร
ตามค าสัง่ท่ีได้รับ โดยผลดักนัเล่นท าตามอาหารตามสัง่ เร่ิมจากรายการทีละ 1 อย่างก่อน เม่ือท า
ได้จึงคอ่ยเพิ่มรายการ เม่ือท าอาหารเสร็จเด็กน ามาเสิร์ฟให้เพื่อนโดยให้เพื่อนช่วยดวู่าอาหารท่ีท า
ตรงกบัรายการท่ีสัง่ไหม เด็กๆ สนกุกบัการเลน่นีม้าก ยิม้แย้มแจ่มใส ให้ความร่วมมือดี แตบ่างครัง้
ก็ท าอาหารได้ไม่ตรงกับรายการ ผู้ วิจัยจึงสนับสนุนให้เด็กลองคิดหาวิธีช่วยจ าในการท าอาหาร 
เด็กๆ พดูคยุเสนอแนะความเห็นได้ดี เช่น “ถามเพื่อนอีกที” “ขอให้เพื่อนช่วย” “ท าทีละอย่าง” เม่ือ
ลองท าตามข้อเสนอแนะ เดก็ๆ สามารถจดจ ารายการและท าอาหารได้ตรงกบัรายการมากขึน้ 

 ครัง้ที่ 7 
 -เกมหาสมบตัิท่ีซ่อนไว้ เม่ือได้เล่นทบทวนอีกครัง้ เด็กๆ 

เข้าใจกติกามากขึน้ สามารถหาสมบตัิท่ีซ่อนไว้ได้ดีขึน้ โดยเด็กๆ มีความตัง้ใจและจดจ่ออยู่กับ
กิจกรรมได้ดี มุง่มัน่ในการท ากิจกรรมและท ากิจกรรมได้อยา่งคลอ่งแคลว่มากขึน้ 

 -เกมจบัคูส่มบตัิ เด็กๆ จดจ าและหาคูส่มบตัิได้มากขึน้ใน
เวลาท่ีเร็วขึน้ โดยเด็กๆ สามารถควบคุมตนเองให้มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมได้ และมีความ
ภาคภมูิใจเม่ือท ากิจกรรมได้ส าเร็จ 

 -เกมจดจ ารายการไปซื อ้ของ เด็กๆ สามารถจดจ า
รายการไปซือ้ของได้มากกว่า 1 อย่างในเวลาเดียวกนั โดยเด็กให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
และรู้จกัน าสิง่ท่ีเคยเรียนรู้ในครัง้ก่อนมาปรับใช้ในการท ากิจกรรมครัง้นีไ้ด้ดี 

 -เกมจดจ าท าอาหารตามสั่ง เด็กๆ ตัง้ใจและพยายาม
จดจ าท าอาหาร โดยเด็กๆ แสดงพฤติกรรมจดจ าได้ดีขึน้ ท าอาหารได้ตรงกับรายการมากขึน้ มี
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สมาธิในการท างานและมุ่งมัน่ในการท างานให้ส าเร็จ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือให้ก าลงัใจ
เพื่อนสมาชิกได้ เม่ือเด็กท ากิจกรรมได้ส าเร็จ เด็กๆ มีท่าทางดีใจมาก โดยเด็กบอกว่า “หนูท าได้
แล้ว หนูท าเก่งมัย้” ผู้ วิจัยกล่าวช่ืนชมเด็ก และถามถึงวิธีการท่ีช่วยท าให้งานส าเร็จ เด็กตอบว่า 
“ต้องตัง้ใจ” 

 2.3 ข้อสังเกต 
 -แม้เด็กจะมีความบกพร่องด้านความจ าขณะท างาน แตเ่ม่ือ

ได้รับการฝึกฝนส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองผ่านบรรยากาศการเล่นท่ีสนุกสนานอบอุ่นเป็นมิตร ก็
สามารถช่วยสง่เสริมให้เด็กเรียนรู้และจดจ าสิง่ตา่งๆ ได้ดีขึน้ 

 -เด็กช่ืนชอบการเล่นสมมติมาก ผ่านการเล่นสมมติเด็ก
สามารถเล่นและพูดคยุได้อย่างสนุกสนาน จูงใจให้เด็กสนใจและตัง้ใจในการท ากิจกรรม รวมทัง้
สามารถคดิหาวิธีช่วยจ าเพื่อให้ตนท างานได้ส าเร็จได้มากขึน้ 

 -การฝึกฝนทบทวนเล่นซ า้ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีการจดจ า
เรียนรู้ได้ดีขึน้ โดยเด็กได้ฝึกการน าสิง่ท่ีได้เคยเรียนรู้มาก่อนมาประยกุต์ใช้ในการท างานให้ดีขึน้ 

3. ขัน้สรุป 
 3.1 สรุปสิ่งที่ได้รับ 

 -เด็กๆ บอกความรู้สกึในการเข้าร่วมการเลน่บ าบดัว่าชอบมา
เลน่กบัผู้วิจยั กิจกรรมสนกุดี และดีใจท่ีได้มาเลน่กบัเพื่อนๆ 

 -ผู้ วิจัยชักชวนให้เด็กๆ ได้ทบทวนถึงสิ่งท่ีท าในครัง้นี ้โดย
เด็กๆ ทบทวนสิ่งท่ีได้ท า และพดูถึงสิ่งท่ีตนท าได้ส าเร็จอย่างภาคภมูิใจ เช่น “หนจู าสมบตัิได้” “หนู
หาสมบตัิเจอ” “เลน่จ าซือ้ของ” “หนชูอบท าอาหารให้เพื่อน” 

 -ผู้ วิจัยกล่าวขอบคุณ ชมเชยเด็กท่ีตัง้ใจ พยายามจดจ า
ข้อมลู และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี ช่วยกนัเก็บของเล่นอย่างเรียบร้อย และ
ท าการนดัหมายเด็กในครัง้ตอ่ไป 

 3.2 การประเมินผล 
 เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการฝึกทักษะด้านความจ าขณะ

ท างานดี มีความกระตือรือร้นและตัง้ใจในการท ากิจกรรม มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี มีอารมณ์ดี สามารถ
แสดงทกัษะการใช้ความจ าขณะท างานได้ดีขึน้เมื่อได้รับการฝึกฝนสง่เสริมอยา่งตอ่เน่ือง 
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การสรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด หวัข้อที่ 4 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคุมอารมณ์ ครัง้ที่ 

8-10 
วัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสริมให้เด็กได้ฝึกฝนในด้านการควบคมุอารมณ์

อยา่งตอ่เน่ืองเพื่อให้มีการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 พฤตกิรรมของเดก็ 
 -ในครัง้ท่ี 8 เด็กๆ ทกัทายผู้วิจยัและเพื่อนสมาชิกอย่างเป็น

กันเอง เด็กๆ ทุกคนจดจ ากฎของกลุ่มได้ และทบทวนถึงสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมาได้ มีความ
กระตือรือร้น สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เม่ือเด็กรู้วา่ในครัง้นีจ้ะท ากิจกรรมเก่ียวกบัเร่ืองอารมณ์ เดก็บอก
วา่รู้จกัอารมณ์ โดยเดก็สว่นใหญ่รู้จกัอารมณ์พืน้ฐาน เช่น กลวั โกรธ เศร้า มีความสขุ 

 -ในครัง้ท่ี 9 เด็กมีท่าทางดีใจและเต็มใจในการเข้าร่วมกลุ่ม 
โดยบอกว่าชอบมาเล่นท่ีน่ีเพราะสนกุดี เด็กทกุคนจดจ ากติกาของกลุม่ได้ และสามารถทบทวนถึง
สิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมาได้ดี สนใจท ากิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองอารมณ์ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กลุม่ได้ดี มีอารมณ์ดี มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้วิจยัและเพื่อนในกลุม่ 

 -ในค รั ง้ ท่ี  10 เด็ ก ๆ  ทั กท ายพู ดคุ ย กัน อย่ า งแจ่ ม ใส 
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกลุ่ม ทบทวนกฎของกลุ่มและสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมาได้ดี โดยเด็กมี
สมาธิในการฟังและการเลน่ดี มีอารมณ์ดีแจ่มใสร่าเริง ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี 

 1.2 ข้อสังเกต 
 -ในครัง้ท่ี 8-9 เด็กสามารถพดูคยุเปิดเผยตนเองได้ดี มีความ

ไว้วางใจในตัวผู้ วิจัย มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ วิจัยและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม การเอือ้อ านวย
สมัพนัธภาพท่ีดีจึงเป็นสิง่ท่ีผู้วิจยัให้ความส าคญัตลอดกระบวนการของการเลน่บ าบดั 

 -ในครัง้ท่ี 10 มีข้อสังเกตว่า เด็กๆ ดูดีใจและมีท่าทางผ่อน
คลายเม่ือรู้ว่าในครัง้นีจ้ะได้เล่นทบทวนสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ี 8-9 เพราะเด็กๆ ชอบการเล่นซ า้ รวมทัง้
ชอบฟังนิทานและเลน่สมมตมิากเป็นพิเศษ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 การใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 

 -ผู้วิจยัใช้เทคนิคการเปิดเผยตนเอง โดยพดูถึงอารมณ์โกรธของ
ตนเอง เพื่อเป็นการเกร่ินน าเข้าสูกิ่จกรรมเร่ืองการควบคมุอารมณ์ และเพื่อให้เด็กกล้าพดูคยุเปิดเผย
เร่ืองราวของตนเองได้มากขึน้ 
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 -ใช้การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็ก ยอมรับเด็กในแบบท่ีเด็ก
เป็น แม้เด็กจะพดูถึงตอนท่ีตนท าตวัไม่ดีเวลาโกรธ โดยบอกเด็กว่า คนเราก็มีอารมณ์โกรธได้ เป็น
เร่ืองปกต ิแตต้่องหาวิธีในการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

 -ผู้ วิจัยแสดงความใส่ใจในตัวเด็ก ฟังในสิ่งท่ีเด็กเล่าอย่าง
ตัง้ใจ แสดงความเห็นใจ รวมทัง้พูดสะท้อนความรู้สึกของเด็ก เช่น “หนูดูโกรธเวลาพูดถึงน้อง” 
“เข้าใจเลยท่ีหนโูกรธเพื่อน เพราะเพื่อนมาแย่งของเล่นของหนน่ีูเอง” เพื่อให้เด็กเข้าใจอารมณ์ของ
ตนเองได้ดีขึน้ 

 -ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการถามค าถามเพื่ อให้ เด็กได้ส ารวจ
ความรู้สกึของตนเอง และหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เช่น “เวลาท่ีหนโูกรธ 
มีอะไรท่ีท าให้หนูรู้สึกดีขึน้ ใจเย็นลงได้บ้าง” โดยเด็กสามารถพดูคยุแสดงความเห็นได้ดี เช่น “ไป
เลน่ เดี๋ยวก็หายโกรธ” “เวลาโกรธหนนูบั 1-10” “บอกตวัเองให้ใจเย็นๆ” 

 -ใช้เทคนิคเอือ้อ านวยการตดัสินใจ โดยสนับสนุนให้เด็กฝึก
คิดหาวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
สง่เสริมให้เด็กมีความมัน่ใจวา่ตนเองมีความสามารถท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้ 

 -ผู้วิจยัให้ก าลงัใจและช่ืนชมความพยายามของเดก็ในการฝึก
คิดวิธีการควบคมุอารมณ์ โดยสนบัสนนุให้เด็กๆ น าวิธีการควบคมุอารมณ์นีไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ตอ่ไป 

 2.2 การใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
 ครัง้ที่ 8 

 -นิทานทายอารมณ์  ผู้ วิจัยเล่านิทานเก่ียวกับเร่ือง
อารมณ์โกรธให้เด็กๆ ฟัง เน่ืองจากเด็กทุกคนมีประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองความโกรธ เด็กๆ จึงตัง้ใจฟัง
และรู้สกึเช่ือมโยงตวัเองเข้ากบันิทานได้ โดยเด็กพดูว่า “หนก็ูเป็นเหมือนกนัเลย” “บางทีหนโูกรธก็
เตะ” เม่ือฟังนิทานจบ เด็กๆ สามารถทายอารมณ์จากรูปภาพได้ว่าใบหน้าแบบใดคืออารมณ์โกรธ 
และได้เรียนรู้เก่ียวกบัอารมณ์อ่ืนๆ เช่น มีความสขุ เศร้า กลวั เป็นต้น เม่ือได้ฝึกสงัเกตอารมณ์จาก
รูปภาพ เด็กๆ สามารถระบอุารมณ์ได้ รวมทัง้สามารถพดูคยุถึงวธีิในการควบคมุและแสดงออกทาง
อารมณ์อยา่งเหมาะสมโดยไมใ่ช้ความรุนแรงได้ 

 -เกมบอกความรู้สึก ในเกมนี ้เด็กๆ แสดงออกอารมณ์
ต่างๆ ทางใบหน้าท่าทาง เช่น อารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจ เสียใจ โดยเด็กผลดักนัแสดงอารมณ์และ
ให้เพื่อนๆ ทายว่าเป็นอารมณ์อะไร เด็กๆ ส่วนใหญ่สามารถแสดงสีหน้าท่าทางได้สอดคล้องกับ
อารมณ์ท่ีได้รับ เช่น ท าหน้าหน้านิ่วคิว้ขมวดเวลาโกรธ ยิม้แย้มกระโดดโลดเต้นเวลาดีใจ รวมทัง้
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สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกท่ีเพื่อนแสดงได้อย่างถกูต้อง จากเกมนีเ้ด็กๆ ได้เรียนรู้เร่ืองอารมณ์
ต่างๆ อย่างสนุกสนาน ได้เรียนรู้การแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆ จากใบหน้าท่าทาง ได้ท าความ
เข้าใจความรู้สกึของตนเองและคนอ่ืน รวมทัง้ได้พดูคยุถึงวิธีการควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์
ตา่งๆ ได้ดี เช่น “เวลาเสียใจ หนไูปกอดแม”่ “โกรธแล้วไมเ่ตะ ไปเลน่แทน” 

 ครัง้ที่ 9 
 -การเล่นบทบาทสมมติ ผู้ วิจัยเล่านิทานเร่ืองความโกรธให้

เด็กฟังอีกครัง้ เด็ก  ๆสนใจฟังจนจบเร่ือง เม่ือเลา่นิทานจบผู้วิจยัชกัชวนให้เด็กๆ เลน่บทบาทสมมติเป็น
ตวัเอกจากนิทานท่ีได้ฟัง เด็กๆ กระตือรือร้นในการเลน่และสามารถควบคมุตนเองให้แสดงอารมณ์
ได้สอดคล้องเหมาะสมกบับทท่ีได้รับ เช่น ไปวิ่ง ไปอยู่เงียบๆ คนเดียวเวลาโกรธ ฝึกหายใจเข้าออก
ระบายความโกรธ โดยเดก็บอกวา่ชอบนิทานเร่ืองนี ้และให้ความร่วมมือในการเลน่สมมตไิด้ดี  

 -เกมจ าลองสถานการณ์  ผู้ วิจัยให้ เด็กๆ ลองนึกถึง
สถานการณ์ท่ีท าให้รู้สกึไม่สบายใจ โดยเด็กสามารถพดูคยุเลา่ถึงสิ่งท่ีท าให้ไม่สบายใจได้ เช่น ถกู
แม่ด ุครูด ุถกูเพื่อนแย่งของเล่นไป ผู้วิจยัแสดงความเห็นใจ สะท้อนความรู้สึกของเด็ก ชกัชวนให้
เด็กเล่นสมมติจ าลองสถานการณ์ท่ีเล่ามา รวมทัง้สนบัสนนุให้เด็กๆ คิดหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ว่า
ถ้าเจอสถานการณ์เช่นนีอี้ก เด็กๆ จะท าอย่างไร เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการเล่นเกมจ าลอง
สถานการณ์ โดยเด็กสามารถแสดงความเห็นใจเพื่อน และสามารถช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไข
สถานการณ์จากการเลน่สมมติได้ เช่น ไปขอของเลน่คืน ไปบอกครู คยุกบัแม่ ผู้วิจยัจึงสนบัสนนุให้
เด็กๆ น าวิธีการเหลา่นีไ้ปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงตอ่ไป 

 ครัง้ที่ 10 
 -นิทานทายอารมณ์ เด็กๆ ให้ความสนใจอยากฟังนิทาน

อีก ครัง้นีผู้้ วิจัยเล่านิทานเก่ียวกับเร่ืองอารมณ์ผิดหวงัให้เด็กๆ ฟัง เม่ือฟังจบเด็กๆ สามารถระบุ
อารมณ์ ทายอารมณ์จากรูปภาพได้ดี และพดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได้ เช่น “หนก็ูผิดหวงัเวลาเพื่อน
ไม่เลน่ด้วย” “พอผิดหวงัก็ร้องไห้” ผู้วิจยัรับฟังอย่างตัง้ใจ แสดงความเข้าใจ สะท้อนความรู้สกึ และ
สนบัสนนุให้เด็กคิดหาวิธีในการจดัการกบัอารมณ์ผิดหวงั โดยเด็กสามารถน าวิธีจากนิทานท่ีได้ฟัง
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการจดัการควบคมุอารมณ์ได้ เช่น “ไปคยุกบัแม่” “คิดถึงเร่ืองดีๆ” “ไปเลน่
ให้ใจเย็นก่อน” ผู้วิจยัจงึสนบัสนนุให้เด็กๆ น าแนวทางเหลา่นีไ้ปใช้เวลาท่ีรู้สกึผิดหวงัตอ่ไป 

 -เกมบอกความรู้สึก เด็กๆ ตัง้ใจ ให้ความร่วมมือในการ
เล่นได้ โดยเด็กสามารถแสดงอารมณ์ทางสีหน้าและบอกความรู้สึกของเพื่อนได้ดี รวมทัง้สามารถ
พูดคยุเก่ียวกับเร่ืองอารมณ์ได้มากขึน้ เช่น สาเหตท่ีุท าให้อารมณ์ไม่ดี วิธีจดัการกับอารมณ์อย่าง
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เหมาะสม เช่น เด็กพูดว่า “เพื่อนไม่เล่นด้วย ก็ไปเล่นกบัคนอ่ืนแทน” “คิดถึงเร่ืองดีๆ อย่างเช่นลกู
หมา” 

 -บทบาทสมมติ เด็กๆ ได้ฝึกซ้อมวิธีการจัดการควบคุม
อารมณ์โดยเล่นบทบาทสมมติเป็นตวัละครจากในนิทาน โดยเด็กสามารถพูดคุยและแสดงออก
ผ่านการเล่นบทบาทสมมติได้ดีขึน้ สามารถแสดงความเห็นใจ ปลอบโยนเพื่อนได้ รวมทัง้แสดง
พฤติกรรมในการควบคมุอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ เช่น เด็กพดูว่า “ต้องฝึก
อดทน” “ไปขอให้ครูช่วย” “ถ้าอยากเตะก็ไปวิ่งแทน” 

 -เกมจ าลองสถานการณ์ เดก็ๆ เลน่จ าลองเหตกุารณ์ท่ีท า
ให้ตนเองอารมณ์ดี เช่น อารมณ์ดีเวลาได้เล่นกับลูกหมา ได้ไปเท่ียวสวนสตัว์ ได้เล่นวิ่งไล่จบักับ
เพื่อน โดยเด็กๆ มีท่าทางสนกุสนานและมีความสขุเม่ือได้พดูและเล่นถึงสิ่งท่ีท าให้สบายใจ ผู้วิจยั
พดูสะท้อนความรู้สกึและพฤตกิรรมของเดก็ และสนบัสนนุให้เด็กคิดถึงเร่ืองดีๆ ท่ีท าให้มีความสขุนี ้
เป็น “พลงั” ไว้ใช้เพื่อท าให้รู้สกึสบายใจขึน้ตอ่ไป 

 2.3 ข้อสังเกต 
 -นิทานเป็นสื่อกลางท่ีช่วยท าให้เด็กๆ เปิดใจกล้าพูดคุย

เปิดเผยตนเองได้ดี โดยนิทานท่ีมีความคล้ายคลงึกบัเร่ืองราวของเด็กท าให้เด็กรู้สกึเข้าถึงเช่ือมโยง
กบันิทาน ท าให้เด็กสนใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี 

 -เด็กๆ ในกลุม่มีประสบการณ์เร่ืองประเด็นความโกรธ ความ
ผิดหวงัท่ีคล้ายคลึงกัน เด็กๆ จึงพูดคุยกันได้อย่างเข้าใจกัน และช่วยกันคิดหาวิธีในการจัดการ
ควบคมุอารมณ์ได้ดี 

 -การเลน่สมมติช่วยท าให้เด็กๆ กล้าพดูคยุถึงปัญหาและวิธีการ
จดัการกบัปัญหาผา่นการเลน่ได้ดีขึน้ โดยเด็กๆ สนใจและให้ความร่วมมือในการเลน่สมมตไิด้ดี 

3. ขัน้สรุป 
 3.1 สรุปสิ่งที่ได้รับ 

 -เด็กๆ บอกความรู้สกึในการเข้าร่วมการเล่นบ าบดัวา่ชอบฟัง
นิทาน ชอบเล่นสมมติ โดยพูดคยุทบทวนถึงสิ่งท่ีท าอย่างมีความสขุ เช่น “หนูชอบเร่ืองกระต่าย” 
รวมทัง้พดูถึงวิธีควบคมุอารมณ์ เช่น “ไปเล่นให้หายโกรธ” “ท าใจเย็นๆ” “คิดเร่ืองสนกุๆ” ผู้วิจยัช่ืน
ชมความคดิของเดก็ และเป็นก าลงัใจให้เด็กน าสิง่ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 

 -ผู้ วิจัยขอบคุณเด็กๆ ท่ีตัง้ใจท ากิจกรรม พยายามหาวิธีใน
การควบคมุอารมณ์ได้ดี รวมทัง้ช่วยกนัเก็บของเลน่อย่างเรียบร้อย และท าการนดัหมายเด็กในครัง้
ตอ่ไป 
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 3.2 การประเมินผล 
 เด็กๆ สนใจ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี  มี

อารมณ์ดี ยิม้แย้มแจ่มใส มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้วิจยัและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม กล้าพดูคยุเปิดเผย
ตนเอง แสดงความเห็นใจเพื่อน ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการท ากิจกรรมกบัเพื่อนได้ สามารถ
พูดคุยเก่ียวกับเร่ืองการควบคุมอารมณ์และคิดหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
สามารถแสดงทกัษะการควบคมุอารมณ์ผา่นการเลน่ได้ดี 

การสรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด หวัข้อที่ 5 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านความยืดหยุ่นทางการคิด 

ครัง้ที่ 11-12 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนต่อเน่ืองในด้านความ

ยืดหยุ่นทางการคิด การปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท า รวมทัง้การปรับตวัและแก้ไขปัญหา
อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
 1.1 พฤตกิรรมของเดก็ 

 -ในครัง้ท่ี 11 เด็กๆ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกลุ่ม โดย
เด็กๆ ทกัทายผู้วิจยัและเพื่อนๆ ในกลุ่มอย่างแจ่มใส ทบทวนกฎของกลุ่มได้อย่างคลอ่งแคล่ว และ
ทบทวนถึงสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผา่นมาได้ เมื่อรู้วา่ครัง้นีจ้ะได้ท ากิจกรรมใหม่ๆ  เด็กมีท่าทางตื่นเต้น และ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมท ากิจกรรม 

 -ในครัง้ท่ี  12 เด็กๆ วิ่งเข้ามาในห้องเล่นอย่างร่าเริง ดูมี
ความสขุ โดยเด็กบอกว่าดีใจ ชอบท่ีได้มาเล่นกบัผู้วิจยัและเพื่อนๆ ทกัทายพดูคยุกนัอย่างแจ่มใส ใน
ครัง้นีเ้ด็กๆ สามารถทบทวนกฎของกลุ่ม และบอกถึงสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมาได้ดี เต็มใจและให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี 

 1.2 ข้อสังเกต 
 เด็กๆ มีท่าทางผ่อนคลาย ไม่กังวลในการเร่ิมท ากิจกรรม

ใหม่ๆ โดยการแจ้งให้เด็กทราบถึงสิ่งท่ีจะท า และการเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพท่ีอบอุ่นเป็นกนัเองมี
สว่นช่วยท าให้เด็กรู้สกึผอ่นคลาย มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี และเข้าร่วมกิจกรรมได้อยา่งเต็มใจ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 การใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 

 ผู้วิจยัเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นธรรมชาติ
ของเด็กด้วยการยอมรับในตัวเด็กแบบท่ีเด็กเป็น สนับสนุนให้เด็กมีอิสระในการแสดงออกถึง
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ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ า้ใครผ่านการเล่นบ าบดั 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการใช้ความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ผ่านการเลน่ มีความมัน่ใจในตนเอง และ
พฒันาความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระท าได้ดีขึน้ เช่น สนบัสนนุเป็นก าลงัใจให้เด็กเล่นเกม
สร้างบ้านตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ฝึกปรับเปลี่ยนการย้ายท่ีนัง่โดยไม่ยึดติดกบัท่ี
นั่งเดิม ฝึกการประดิษฐ์คิดค้นจากวัสดุท่ีมีอยู่ โดยเอือ้อ านวยให้เด็กได้ใช้ความคิดยืดหยุ่น
หลากหลายในการปรับตวัแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ เช่น เม่ือเด็กถามว่า 
“หนจูะปัน้อะไรดี” ผู้วิจยัตอบวา่ “หนจูะปัน้เป็นอะไรก็ได้เลยนะในแบบท่ีหนอูยากท า”  

 2.2 การใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
 ครัง้ที่ 11 

 -เกมสลัดผลไม้ เด็กๆ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
กิจกรรมได้ดี หวัเราะอย่างสนกุสนานเม่ือต้องย้ายท่ีนัง่ตามช่ือผลไม้ของตน ซึง่ในครัง้แรกๆ ท่ีเล่น
เด็กยงัไม่ค่อยเข้าใจกติกาและยงัปรับเปลี่ยนย้ายท่ีไม่คล่องนกั แต่เม่ือฝึกเล่นในครัง้ต่อๆ มา เด็ก
เข้าใจกติกาได้ดีขึน้ สามารถย้ายท่ีนัง่ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึน้ จนในท่ีสดุเด็กสามารถเล่นตาม
กติกาได้เป็นอย่างดี และปรับเปลี่ยนท่ีนัง่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนี ้ยงัสามารถท าตาม
กติกาอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มขึน้ได้อีก เช่น “เด็กมะละกอวิ่งไปรอบห้อง” เด็กท่ีอยู่กลุ่มมะละกอก็ท าตามค าสัง่ได้
ดี สว่นเด็กท่ีไม่ได้อยูก่ลุม่มะละกอก็ควบคมุตนเองให้นัง่อยูก่บัท่ีได้ 

 -เต้นเลียนเสียงสตัว์ กิจกรรมนีเ้ป็นการเต้นผสมผสานกบั
การเลน่สมมติ โดยเป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบและท าได้ดีตัง้แตใ่นครัง้แรก โดยเด็กรู้สกึสนกุกบัการเต้น
และเล่นสมมติเลียนแบบเสียงและท่าทางของสตัว์ต่างๆ ตามโจทย์ท่ีได้รับ จากเกมนีเ้ด็กสามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่ว
ยืดหยุน่ อารมณ์ดี และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี 

 -เกมสร้างบ้าน เด็กๆ น าตัวต่อมาเล่นสร้างบ้านตาม
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตน โดยบางคนสร้างบ้าน บางคนสร้างตกึสงู บางคนสร้าง
สวนสัตว์ เม่ือหาตัวต่อท่ีต้องการไม่เจอ เด็กรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้าง ผู้ วิจัยจึงแสดงความเข้าใจ 
สะท้อนความรู้สึก และสนบัสนนุให้เด็กคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ในท่ีสดุเด็กสามารถน า
สิ่งอ่ืนมาใช้แทนตวัต่อ และเล่นต่อไปได้โดยไม่หงดุหงิด ผู้วิจยัแสดงความช่ืนชมในความพยายาม
คิดแก้ปัญหา และการควบคมุอารมณ์ของเด็ก เด็กๆ ให้ความร่วมมือกนัในการต่อตวัต่อจนสร้าง
บ้านได้ส าเร็จ ในตอนท้ายเดก็น าผลงานมาวางตอ่กนั และมองผลงานท่ีตนท าอยา่งภาคภมูิใจ 
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 ครัง้ที่ 12 
 -ปัน้ดินเปลี่ยนได้ จากกิจกรรมนี ้เด็กๆ ปัน้ดินน า้มนัให้

เป็นสิ่งต่างๆ ตามท่ีตนต้องการได้อย่างอิสระ เด็กบางคนรู้สึกกังวลโดยไม่แน่ใจว่าจะปัน้เป็นรูป
อะไรดี ผู้ วิจัยจึงให้ความมั่นใจว่าเด็กสามารถปัน้เป็นอะไรก็ได้ท่ีเด็กอยากท า เด็กจึงมีท่าทาง  
สบายใจและกล้าปัน้มากขึน้ โดยเด็กบางคนปัน้ดินเป็นเส้นยาวๆ บอกว่าเป็นง ูเด็กบางคนปัน้เป็น
ก้อนกลมตอ่กนัเป็นลกูชิน้ บางคนก็ปัน้เป็นสตัว์ในจินตนาการ เมื่อเวลาผา่นไป เด็กๆ รู้สกึสนกุและ
มีความมัน่ใจในการปัน้มากขึน้ จากกิจกรรมนีเ้ด็กได้ฝึกใช้ความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ผ่านการปัน้ 
และสามารถจดัการกบัข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ผ่านการปัน้ได้ เช่น ตดัดินออกเม่ือปัน้ยาวเกินไป ทบุให้
แบน ปัน้ใหม่ โดยเด็กพูดคยุถึงสิ่งท่ีปัน้อย่างสนุกสนาน และมีความตัง้ใจในการปัน้จนท างานได้
ส าเร็จ  

 -กิจกรรมเกมนักประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรมนีเ้ด็กๆ ได้ฝึก
การใช้ความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของจากวสัดท่ีุมีอยู่ วสัดปุระกอบด้วย 
กระดาษ ตะเกียบ ดินน า้มนั สีไม้ สกอตเทป โดยผู้วิจยัยืนยนัว่าเด็กๆ สามารถประดิษฐ์เป็นอะไรก็
ได้ในแบบท่ีเด็กต้องการ ไม่มีถูกหรือผิด ผู้ วิจัยให้ก าลงัใจเด็กๆ และช่ืนชมในความตัง้ใจ ความ
พยายามของเด็กมากกว่าเน้นท่ีตวัผลงาน เพื่อสนบัสนนุให้เด็กมีความพยายามในการท างานและ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระผ่านการเล่น เด็กๆ มีท่าทางผ่อนคลายและท างานอย่าง
ตัง้ใจ เด็กบางคนประดิษฐ์ลกูบอล เด็กบางคนท าพดั บางคนท าไม้เสียบลกูชิน้ เม่ือเด็กๆ ประดิษฐ์
สิ่งของส าเร็จ ผู้ วิจัยช่ืนชมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และสนับสนุนเป็นก าลงัใจให้เด็กลองคิด
ประดิษฐ์สิ่งของเป็นแบบอ่ืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดยืดหยุ่นหลากหลายมากขึน้ โดยเด็กได้
ช่วยกันคิดและประดิษฐ์วสัดท่ีุเหลืออยู่เป็นสิ่งของอ่ืนได้ เช่น ไม้คฑา ไอศกรีม เม่ือท าเสร็จเด็กมอง
และพดูถึงผลงานท่ีตนช่วยกนัท าอยา่งภาคภมูิใจ 

 2.3 ข้อสังเกต 
 -เม่ือเด็กรู้สกึกงัวล ไม่มัน่ใจในการท างาน การสนบัสนนุเป็น

ก าลงัใจให้เด็ก โดยแสดงความเช่ือมัน่ในความสามารถของเด็ก และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กโดยไม่มีการตดัสินถูกผิด ช่วยท าให้เด็กมีความสบายใจในการท างาน มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองมากขึน้ มีความตัง้ใจและความพยายามในการท างานให้ส าเร็จมากขึน้ 

 -เม่ือเด็กรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ เด็กสามารถท างานได้ดี 
รู้สึกสนุก มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม รวมทัง้สามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนได้หลากหลายมากขึน้ 
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3. ขัน้สรุป 
 3.1 สรุปสิ่งที่ได้รับ 

 -เด็กๆ พูดคยุทบทวนสิ่งท่ีท า และบอกความรู้สึกในการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยสีหน้ายิม้แย้มแจ่มใสและภาคภมูิใจ โดยเด็กบอกว่า “ชอบปัน้ดิน” “หนูย้ายท่ีได้
เก่ง” “เต้นเป็นช้าง” “ท าสวนสตัว์” “หนทู าไม้ลกูชิน้ได้” 

 -ผู้ วิจัยช่ืนชมในความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ให้ก าลงัใจว่า
เด็กมีความสามารถในการคิดและท าสิ่งต่างๆ ได้ดี สามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้อย่างยืดหยุ่น 
รวมทัง้ขอบคณุเด็กๆ ท่ีตัง้ใจ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างดีจนส าเร็จ ช่วยกนัเก็บของเล่น
อยา่งเรียบร้อย และท าการนดัหมายเด็กในครัง้ตอ่ไป 

 3.2 การประเมินผล 
 เด็กๆ มีอารมณ์แจ่มใส มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้วิจยัและเพื่อนใน

กลุ่ม พดูคยุและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี เม่ือได้รับการสนบัสนนุเด็กมีความมัน่ใจใน
การท างานมากขึน้ มีความตัง้ใจและความพยายามในการท างานได้จนส าเร็จ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมดี สามารถคิดแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นได้อย่างยืดหยุ่นมาก
ขึน้ เม่ือได้รับการฝึกฝนส่งเสริมเด็กสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองได้
คลอ่งแคลว่ขึน้ โดยรวมเดก็สามารถแสดงทกัษะความยืดหยุน่ทางการคิดผา่นการเลน่ได้ดี 

การสรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด หวัข้อที่ 6 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการอย่าง

เป็นระบบ ครัง้ที่ 13-14 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองในด้านการ

วางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ ได้พฒันาความสามารถในการวางแผนจดัการงาน และการท างาน
ให้ส าเร็จตามท่ีวางแผนไว้ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
 1.1 พฤตกิรรมของเดก็ 

 -ในครัง้ท่ี 13 เด็กๆ พูดคยุทกัทายผู้วิจยัและเพื่อนๆ ในกลุ่ม
อยา่งแจ่มใส สามารถทบทวนกฎของกลุม่และสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผา่นมาได้ดี เมื่อเด็กๆ รู้วา่ครัง้นีจ้ะได้
เล่นกิจกรรมเร่ืองใหม่ (การวางแผน) เด็กๆ ให้ความสนใจ โดยบอกว่าดีใจท่ีจะได้เล่นสมมติ 
กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเข้ากลุม่ได้ดี 

 -ในครัง้ท่ี 14 เด็กเข้ามาในห้องเลน่อย่างร่าเริง อารมณ์ดี ดมีู
ความสขุ พูดคยุทกัทายกันอย่างยิม้แย้มแจ่มใส มีสมาธิในการเข้าร่วมกิจกรรมล้อมวงได้จนครบ
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เวลา จดจ ากฎของกลุม่และทบทวนสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมาได้ดี มีท่าทางดีใจเม่ือรู้ว่าในครัง้นีจ้ะได้
เลน่สมมตอีิก ให้ความร่วมมือในการพดูคยุและเลน่ได้เป็นอยา่งดี 

 1.2 ข้อสังเกต 
 ในครัง้ท่ี 13 และ 14 เด็กๆ มีความกระตือรือร้น ให้ความ

ร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมได้ดี มีการเปลี่ยนแปลงทางบวกท่ีเห็นได้ชดัเจน คือ มีสมาธิในการฟังมาก
ขึน้ มีความมัน่ใจและกล้าแสดงออกมากขึน้ ตอบค าถามในสิ่งท่ีฟังได้อยา่งถกูต้อง จดจ าและเลา่เร่ือง
ถึงสิ่งท่ีผ่านมาได้ดีขึน้ มีความกล้าในการเร่ิมท าสิ่งใหม่ๆ มากขึน้ โดยรวมเด็กสามารถแสดง
พฤตกิรรมด้านการมีสมาธิ และพฤตกิรรมด้านทกัษะการคิดเชิงบริหารได้ดี 

2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 การใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 

 -ผู้ วิจัยเอือ้อ านวยสัมพันธภาพท่ีดีในการบ าบัดด้วยการ
แสดงความใส่ใจในตวัเด็ก ฟังในสิ่งท่ีพูดอย่างตัง้ใจ แสดงความเข้าใจ ให้การยอมรับเด็ก รวมทัง้
เอือ้อ านวยบรรยากาศการเล่นท่ีอบอุ่นสนุกสนาน เพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ได้รับการยอมรับ และ
เรียนรู้ทกัษะการวางแผนจดัการผ่านการเลน่ได้ดีขึน้ 

 -ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการเอือ้อ านวยการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบ โดยสนบัสนุนให้เด็กพึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกท่ีจะตดัสินใจ
ท าสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ผลจากการกระท าของตนและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ เช่น เม่ือ
เด็กขอให้ผู้วิจยัช่วยจดักระเป๋าให้ ผู้วิจยัสนบัสนุนให้เด็กลงมือจดักระเป๋าด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถคิดวางแผน ลงมือท า และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดี
ขึน้ 

 -ผู้วิจยัเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก สนับสนุนให้
เด็กใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการเลน่อย่างอิสระโดยไม่มีการประเมินคา่หรือตดัสิน
ถกูผิด 

 -ผู้ วิจัยคอยเป็นก าลังใจให้เด็กในการท างาน และช่ืนชมข้อดี
ของเด็ก เช่น ช่ืนชมความพยายามในการคิดวางแผนการท างานของเด็ก การลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความพยายามในการคิดวางแผนจดัการ ลงมือ
ท างานด้วยตนเอง และท างานได้ส าเร็จมากขึน้ 
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 2.2 การใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
 ครัง้ที่ 13 

 กิจกรรม “สร้างอาณาจักรด้วยบล็อกและตัวต่อ ” 
กิจกรรมนีเ้ด็กๆ ได้เล่นสมมติช่วยกนัสร้างอาณาจกัรโดยใช้บล็อกและตวัต่อ เด็กมีสมาธิ ตัง้ใจจด
จ่อท ากิจกรรมได้ดี โดยเด็กได้คิดวางแผนว่าจะสร้างเป็นเมืองของคนและสัตว์ ซึ่งเด็กได้ลงมือ
จดัการท าตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน เด็กๆ ให้ความร่วมมือช่วยกนัสร้างอาณาจกัรได้ดี 
ระหว่างเล่นเด็กได้พูดคยุกบัเพื่อนว่าจะท าอะไร เด็กบางคนต่อตึก บ้างก็สร้างเมืองของคน บ้างก็
สร้างเมืองของสตัว์ เม่ือเด็กท าเสร็จแล้วจึงน าผลงานมาเช่ือมตอ่กนัเป็นอาณาจกัรของคนและสตัว์ 
เด็กๆ มองผลงานท่ีท าอย่างภาคภูมิใจ พูดคุยช่ืนชมผลงานของตนเองและเล่นสมมติเก่ียวกับ
อาณาจกัรท่ีตนสร้างอย่างมีความสขุและสนกุสนาน เช่น “เมืองสวยจงันะ” “ตรงนีเ้ค้าท า” “น่ีคือเมือง
ของสตัว์แล้วก็มีคนมาอยูด้่วย น่ีมีอาหาร มีต้นไม้ คนก็มาอยูเ่ยอะแยะเลย”  

ครัง้ที่ 14 
 กิจกรรม “วางแผนเก็บของไปท่องเท่ียว” กิจกรรมนีเ้ป็น

การเล่นสมมติ โดยผู้วิจยัสนบัสนนุให้เด็กได้คิดวางแผนว่าจะไปท่องเท่ียวท่ีไหน จะเก็บของเอาอะไร
ไปบ้าง โดยเด็กๆ ตดัสินใจว่าจะไปเท่ียวป่า และช่วยกันเก็บของใส่กระเป๋าไปเท่ียวป่า ระหว่างจดั
กระเป๋าเด็กๆ พดูคยุวางแผนกนัอย่างตื่นเต้นสนกุสนานวา่จะเอาของอะไรไปด้วยบ้าง โดยผู้วิจยัให้
อิสระแก่เด็กในการคิดตัดสินใจ รับผิดชอบลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เด็กสนุกและช่ืนชอบ
กิจกรรมนีม้าก สามารถแสดงทกัษะการคิดวางแผนจดัการได้ดีผา่นการเลน่สมมติ เช่น เด็กบอกว่า
ต้องน าน า้ดื่มและอาหารไปด้วยจะได้มีอะไรกินเมื่อไปอยูป่่า เอาไฟฉายไปสอ่งทางเดนิ เอาเตน็ท์ไป
นอนในป่า เอาตุ๊กตาไปเป็นเพื่อน เอาของเลน่ไปเล่น ฯลฯ เม่ือสมมติว่าเดินทางถึงป่าแล้ว เด็กๆ ก็
เล่นสมมติโดยเด็กสามารถพดูคยุสื่อสาร แบ่งงานวางแผนกนัได้ดีว่าใครจะท าอะไรบ้าง เช่น บาง
คนอาสาสร้างเต็นท์ บางคนออกไปหาอาหารเพิ่มเติม บางคนก็ออกไปส ารวจป่า รวมทัง้มีการ
วางแผนล่วงหน้าถึงสิ่งท่ีจะท า เช่น ถ้าเจอสิงโตจะท าอย่างไร โดยรวมเด็กๆ เล่นสมมติกันอย่าง
สนกุสนานเพลดิเพลนิ และแสดงพฤตกิรรมวางแผนจดัการผ่านการเลน่สมมตไิด้ดี 

 2.3 ข้อสังเกต 
 เด็กๆ มีความสุขและสนุกกับการเล่นสมมติมาก โดยเด็ก

สามารถพูดคยุสื่อสารวางแผนจดัการ ลงมือท างาน และด าเนินการท างานให้ส าเร็จผ่านการเล่น
สมมติได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ได้เรียนรู้ผลจากการกระท าของตนเอง และหาทางแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ผา่นการเลน่ได้ดี 
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3. ขัน้สรุป 
 3.1 สรุปสิ่งที่ได้รับ 

 -เด็กๆ พดูคยุทบทวนสิ่งท่ีท าอย่างภาคภมูิใจและมีความสขุ 
เช่น “หนูได้เล่นสร้างเมือง” “ได้จดักระเป๋าไปเท่ียว” “ชอบตอนไปเล่นในป่า” “หนูสร้างเต็นท์แล้วก็
ท าอาหารให้เพื่อนกิน” 

 -ผู้วิจยัช่ืนชมท่ีเด็กสามารถวางแผนจดัการ ลงมือท างานให้
ส าเร็จได้ดี รวมทัง้ขอบคุณเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างดี ช่วยกันเก็บของเล่น
อยา่งเรียบร้อย และท าการนดัหมายเด็กในครัง้ตอ่ไป 

 3.2 การประเมินผล 
 เด็กๆ มีความสขุกับการท ากิจกรรม ให้ความร่วมมือในการ

ท ากิจกรรมได้ดีมาก สามารถคิดวางแผนจัดการ พูดคุยสื่อสารแผนการ ลงมือท างานอย่างเป็น
ขัน้ตอน มีสมาธิในการท างานจนส าเร็จ และหาทางแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นได้ดี มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนัและมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้วิจยั โดยรวมเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทกัษะการคิดเชิง
บริหารด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบผา่นการเลน่ได้เป็นอยา่งดี 

การสรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด หวัข้อที่ 7  
การฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหาร และเตรียมพร้อมก่อน

ยุตกิารบ าบัด ครัง้ที่ 15 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 

5 องค์ประกอบ และเพ่ือเตรียมให้เด็กมีความพร้อมก่อนยตุิการเลน่บ าบดั 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 พฤตกิรรมของเดก็ 
 เด็กๆ พดูคยุทกัทายผู้วิจยัและเพื่อนในกลุม่อย่างสนกุสนาน 

เด็กทุกคนสามารถทบทวนกฎของกลุ่มและจดจ าสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี ให้ความ
ร่วมมือในการเข้ากลุ่มได้ดี แต่เด็กมีท่าทางผิดหวงัเสียใจเม่ือผู้วิจยัแจ้งว่า ครัง้หน้าจะเป็นการเล่น
บ าบดัครัง้สดุท้ายแล้ว โดยเด็กบอกว่าชอบมาเล่นท่ีน่ี อยากมาเล่นอีก ขอมาเล่นอีกได้ไหม ผู้วิจยั
แสดงความเข้าใจ ใส่ใจความรู้สึก สะท้อนความรู้สึกของเด็กว่าผู้วิจยัเข้าใจว่าเด็กชอบมาเล่นท่ีน่ี 
และเสียใจท่ีจะไม่ได้มาเล่นอีก แต่เด็กสามารถน าสิ่งท่ีเล่นนี ไ้ปใช้เล่นกบัเพื่อน ครู และผู้ปกครอง
ตอ่ท่ีบ้านได้ เดก็ๆ จงึดสูบายใจขึน้และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตอ่ไปได้ 
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 1.2 ข้อสังเกต 
 การเตรียมพร้อมก่อนยุติการบ าบัด การประคับประคอง

ความรู้สึกของเด็ก และการท่ีเด็กรู้ว่าตนเองจะได้รับการเล่นต่อไปจากแหล่งสนบัสนุนอ่ืนๆ เป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีท าให้เด็กมีความเข้าใจ มีความหวงัและก าลงัใจ และมีความพร้อมตอ่การยตุิการบ าบดัได้
ดีขึน้ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 การใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 

 -ผู้ วิจัยฟังในสิ่ ง ท่ี เด็กพูดอย่างตัง้ใจ แสดงความใส่ใจ 
ประคับประคองและสะท้อนความรู้สึกของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเอง และหาทางจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม 

 -ผู้ วิจัยสนับสนุนส่งเสริมเป็นก าลังใจให้เด็กตลอดการท า
กิจกรรม รวมทัง้ช่ืนชมข้อดีของเด็ก เช่น การมีสมาธิและความพยายามในการท างาน การตัง้ใจ
ท างานจนส าเร็จ เพื่อให้เด็กได้ตระหนกัถึงคณุคา่และความสามารถของตนเองมากขึน้ 

 -ผู้ วิจัยก าหนดขอบเขตเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อความปลอดภัยใน
การเล่นของเด็ก เช่น ให้เดิน วิ่ง กระโดดอย่างระวงั ส่งผลให้เด็กมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมมากขึน้ 

 -ผู้ วิจัยเอือ้อ านวยความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ของเด็ก โดย
สง่เสริมให้เด็กแสดงจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ได้อยา่งอิสระในการเลน่ 

 -ผู้ วิจัย เอื อ้อ านวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ 
สนบัสนุนให้เด็กมีความรับผิดชอบในการคิด ตดัสินใจ ลงมือท างาน และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
เพื่อให้เด็กพึ่งพาตนเอง มีความภาคภูมิใจและตระหนกัถึงความสามารถในการท าสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง 

 2.2 การใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
 ครัง้ที่ 15 “กิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก” 

 -เกมหาสมบตัิ ผู้วิจยัซ่อนสมบตัิในห้องตามจดุต่างๆ ให้
เด็กด ูเม่ือซ่อนเสร็จแล้วจึงให้เด็กหาสมบตัิท่ีซ่อนไว้ เด็กให้ความร่วมมือในการเล่นได้ดี สามารถ
จดจ าต าแหน่งของสมบัติไว้ในใจ และหาสมบัติท่ีซ่อนไว้ได้ครบ เด็กๆ มีท่าทางดีใจ ภูมิใจท่ีหา
สมบตัิได้ส าเร็จ พดูคยุและเลน่ด้วยกนัอยา่งสนกุสนาน  

 -เกมกระโดดไฟเขียวไฟแดง เด็กๆ ผลดักนัเป็นจราจรให้
สญัญาณไฟ คอยโบกให้เพื่อนๆ ท าตามกฎกติกาท่ีตัง้ไว้ เช่น ไฟแดงหยดุ ไฟเหลืองเตรียมพร้อม 
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ไฟเขียวเดิน กระโดด และวิ่ง โดยเด็กทุกคนสามารถผลดักันเล่น ควบคมุยบัยัง้ตนเองให้ท าตาม
กตกิาท่ีตัง้ไว้ และปรับเปลี่ยนการกระท าของตนได้อยา่งคลอ่งแคลว่และสนกุสนาน 

 -เกมเก็บของไปปิกนิก เด็กๆ ดีใจท่ีได้เล่นเกมสมมติเก็บ
ของอีก ในคราวนีเ้ด็กเล่นสมมติเก็บของเตรียมไปปิกนิก โดยเด็กพดูคยุถึงการวางแผนเตรียมของ
ไปปิกนิกอยา่งสนกุสนาน สามารถวางแผนจดัการลงมือท างานด้วยตนเองได้ดีและส าเร็จในเวลาท่ี
ก าหนดไว้ รวมทัง้สามารถควบคุมอารมณ์และการกระท าของตนเองให้แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมผา่นการเลน่สมมติ 

 2.3 ข้อสังเกต 
 กิจกรรมการเลน่บ าบดัในครัง้นีเ้ป็นการทบทวนทกัษะการคิด

เชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยเป็นการเลน่ทบทวนท่ีคล้ายคลงึกบัการเลน่เดิม ควบคูไ่ปกบัการ
เลน่ในสิ่งใหม่ๆ สง่ผลให้เด็กรู้สกึคุ้นเคย ดีใจท่ีได้เลน่การเลน่แบบเดิมท่ีตนช่ืนชอบ และสนกุสนาน
ไปกบัการเล่นใหม่ๆ เด็กจึงให้ความสนใจ ยินดีให้ความร่วมมือในการเลน่ และแสดงทกัษะการคิด
เชิงบริหารผ่านการเลน่ได้ดี 

3. ขัน้สรุป 
 3.1 สรุปสิ่งที่ได้รับ 

 -เด็กๆ พูดคยุทบทวนสิ่งท่ีได้ท าในครัง้นีด้้วยใบหน้ายิม้แย้ม 
โดยเด็กพดูถึงสิ่งท่ีท าในครัง้นีอ้ย่างสนกุสนาน เช่น “หนชู่วยเพื่อนหาสมบตัิเจอ” “ชอบเป็นจราจร” 
“หนทู าขนมให้เพื่อนตอนไปปิกนิก” 

 -ผู้ วิจัยช่ืนชมท่ีเด็กตัง้ใจในการท ากิจกรรมอย่างดี มีสมาธิ
และร่วมมือกันท างานได้จนส าเร็จ โดยผู้ วิจัยสนับสนุนให้เด็กน าสิ่งท่ีเล่นในครัง้นีไ้ปใช้เล่นกับ
เพื่อนๆ ครู และผู้ปกครองตอ่ไป  

 -ผู้วิจยัขอบคณุเด็กๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็น
อย่างดี และช่วยกนัเก็บของเล่นอย่างเรียบร้อย รวมทัง้ท าการนดัหมายเด็กในครัง้ต่อไปซึง่เป็นครัง้
สดุท้ายของการเลน่บ าบดั 

 3.2 การประเมินผล 
 -เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี สนุกและมี

ความสขุกบัการเลน่ มีความตัง้ใจในการท างาน สามารถช่วยเหลือกนั และเลน่ร่วมกนัได้อยา่งดี 
 -หลงัจากจบการเล่นบ าบัดในครัง้นีผู้้ วิจัยขอให้ครูของเด็ก 

ช่วยท าการประเมินผลพฤติกรรมของเด็ก (ภาคผนวก ง) จากผลการประเมินของครูพบว่า เด็กทุก
คนมีพฤติกรรมด้านการมีสมาธิ และมีพฤตกิรรมด้านทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้อยา่งเห็นได้ชดั 
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 -ในด้านพฤติกรรมการมีสมาธิ ครูประเมินผลว่าเด็กทุกคนมี
สมาธิในการเล่นอย่างตอ่เน่ืองเกิน 5 นาที สามารถฟังเม่ือมีคนมาพดูด้วย ไม่พดูแทรก อดทนรอให้
ถึงคราวพูดของตนได้ ท าตามค าสัง่ได้ สามารถนัง่อยู่กับท่ีในช่วงล้อมวงได้จนครบเวลา ผลดักัน
เล่นกบัเพื่อนได้ สามารถเล่นหรือท ากิจกรรมอย่างเงียบๆ ได้ เล่นได้โดยไม่รบกวน หรือขดัจงัหวะ
เพื่อน รวมทัง้มีความพยายามในการท างานให้ส าเร็จ และเม่ือเล่นเสร็จแล้วสามารถช่วยเก็บของ
เลน่ได้ โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 

 
 “เด็กๆ มีสมาธิมากข้ึนค่ะ น่ิงข้ึน มีสมาธิในเล่นได้ต่อเนื่องเกิน 5 นาที ฟังเมื่อมีคนมาพูดด้วยได้ ไม่พูด

แทรก อดทนรอให้ถึงเวลาพูดของเค้าได้ ท าตามค าสัง่ได้ นัง่อยู่กบัที่ช่วงล้อมวงได้จนครบเวลา ผลดักนัเล่นกบั
เพื่อนได้ เล่นหรือท ากิจกรรมเงียบๆ ได้ โดยไม่ก่อกวน ไม่ขดัจงัหวะสอดแทรกเพื่อน แล้วก็มีความพยายามใน
การท างานใหเ้สร็จ พอเล่นเสร็จแลว้ก็ช่วยเก็บของเล่นไดค่้ะ” 

 

 -ส าห รับพฤติกรรม ด้านทักษะการคิด เชิ งบ ริหาร ค รู
ประเมินผลว่าเด็กทุกคนสามารถจดจ่อกับสิ่งท่ีก าลงัเล่นอยู่ได้นานจนจบช่วงเล่นนัน้ๆ สามารถ
ตอบค าถามในเร่ืองท่ีผู้วิจยัเลา่ได้ถกูต้อง รวมทัง้เล่าถึงสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีแล้วได้ มีอารมณ์ดี ยิม้แย้ม
ร่าเริง ปรับตวัเข้ากบักิจกรรมใหม่ๆ ได้โดยไม่หงดุหงิด สามารถเล่นกบัเพื่อนได้ดีโดยไม่ใช้อารมณ์
รุนแรง ไมแ่ย่งของเพื่อน เร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตวัเองได้ เลน่เกมท่ีต้องใช้การวางแผนได้และเลน่
สวมบทบาทสมมตไิด้ดี โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 

 
 “เด็กๆ มีสมาธิจดจ่ออยู่กบัการเล่นได้นานจนจบช่วงเล่นเลยค่ะ แล้วก็ตอบค าถามที่ครูแป๋มเล่าได้

ถูกตอ้ง เล่าถึงส่ิงที่ท าในครั้งที่แล้วได ้ดา้นอารมณ์เด็กก็มีอารมณ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใสร่าเริง เดีย๋วนีเ้ด็กๆ ปรับตวัเข้า
กบักิจกรรมใหม่ๆ ไดโ้ดยไม่หงดุหงิดงอแง แลว้ก็เล่นกบัเพือ่นไดดี้โดยทีไ่ม่ใชอ้ารมณ์รุนแรง ไม่แย่งของเพือ่น การ
ท างานก็เร่ิมตน้ลงมือท างานดว้ยตวัเองได ้เล่นเกมทีต่อ้งใชก้ารวางแผนได ้แลว้ก็เล่นสมมติไดดี้มาก” 
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การสรุปผลการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัด หวัข้อที่ 8  
การฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหาร และการยุติการเล่น

บ าบัด ครัง้ที่ 16 
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหาร และ

สนบัสนนุให้เด็กน าสิง่ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารตอ่ไป 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 พฤตกิรรมของเดก็ 
 เด็กๆ พูดคุยทักทายกันอย่างแจ่มใส ช่วยกันทบทวนกฎของ

กลุ่มและสิ่งท าในครัง้ท่ีผ่านมาได้ดี โดยเด็กรับรู้ว่าการเลน่บ าบดัครัง้นีเ้ป็นครัง้สดุท้ายแล้ว แม้เด็กมี
ท่าทางผิดหวังท่ีจะไม่ได้มาเล่นอีก แต่เด็กทุกคนก็ดีใจเม่ือรู้ว่าจะได้ไปเล่นต่อกับเพื่อน ครู และ
ผู้ปกครอง รวมทัง้มีท่าทางตื่นเต้นดีใจเม่ือรู้ว่ากิจกรรมครัง้นีเ้ป็น “งานเลีย้งปาร์ตี”้ เด็กๆ จึงให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี 

 1.2 ข้อสังเกต 
 จากการสังเกตในครัง้นี  ้พบว่า เด็กทุกคนมีการแสดง

พฤติกรรมทักษะเชิงบริหาร และพฤติกรรมการมีสมาธิท่ีดี กล่าวคือ มีสมาธิจดจ่อเพิ่มขึน้ มี
พฤติกรรมการควบคมุยบัยัง้ตนเองให้อยู่นิ่งได้ดีขึน้ จดจ าในสิ่งท่ีท าครัง้ท่ีผ่านมาได้ดี มีอารมณ์ดี 
รวมทัง้มีการคิดวางแผนถึงสิง่ท่ีจะท าได้เป็นอยา่งดี 

2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 การใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเดก็เป็นศูนย์กลาง 

 -ผู้ วิจัยแสดงการยอมรับ ใส่ใจเด็ก ฟังในสิ่งท่ีเด็กพูดอย่าง
ตัง้ใจ และเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพในการบ าบดัท่ีอบอุน่เป็นมิตรตลอดการท ากิจกรรม 

 -ผู้วิจยัเอือ้อ านวยการตดัสินใจและความรับผิดชอบ ให้เด็ก
คิดวางแผนจดังานเลีย้งปาร์ตี ้ตดัสินใจ รับผิดชอบจดังาน ลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยเด็กมี
ท่าทางสนกุสนานและภมูิใจท่ีตนมีสว่นร่วมในการจดังานเลีย้งปาร์ตีใ้นครัง้นี ้

 -ผู้ วิจัยเอือ้อ านวยความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ของเด็ก 
สนบัสนนุให้เด็กส ารวจความคิด ความรู้สกึ สิ่งท่ีเด็กอยากท าในการจดังานเลีย้ง รวมทัง้สง่เสริมให้
เด็กได้แสดงออกถึงความคดิ ความรู้สกึ และท าสิง่ตา่งๆ ได้อยา่งอิสระผา่นการเลน่สร้างสรรค์ 

 -ผู้ วิจัยช่ืนชมในข้อดีของเด็ก และเป็นก าลงัใจสนับสนุนให้
เด็กน าสิง่ท่ีได้รับจากการมาเลน่ร่วมกนันี ้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
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 2.2 การใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ 
 ครัง้ที่ 16 “กิจกรรมงานเลีย้งปาร์ตี”้ 

 -วางแผนจดังานเลีย้ง เด็กๆ ช่วยกนัคิดวางแผนผ่านการ
เล่นสมมติ ว่าจะจัดงานเลีย้งอย่างไร โดยเด็กสามารถตกลงกันได้ว่าใครจะท าหน้าท่ีอะไร เช่น 
ท าอาหาร ท าขนม เสิร์ฟน า้ ชวนเพื่อนมาเล่นเกม เป็นต้น เด็กๆ สามารถคิดวางแผนงานได้ดี สนุก
และมีความสขุกบัการเลน่ มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั และสามารถลงมือจดังานเลีย้งตามแผนท่ีวาง
ไว้ได้ส าเร็จ 

 -เกมแปะแข็ง เด็กๆ สามารถเล่นเกมแปะแข็งได้ดี โดย
แสดงทกัษะการควบคมุยบัยัง้ตนเองให้อยู่นิ่งได้นาน มีสมาธิจดจ่ออยู่กบัสิ่งท่ีท าได้ตลอดช่วงของ
กิจกรรม 

 -เกมสลดัผลไม้ เด็กๆ สามารถย้ายท่ีนัง่ได้โดยไม่ยึดติด
กบัท่ีนัง่เดิม รวมทัง้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปตามกติกาได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น
มากขึน้ 

 -เล่นสมมติท าอาหารและขนมตามสัง่ เด็กเล่นสมมติท า
รายการตามท่ีได้รับอย่างตัง้ใจและสนุกสนาน โดยสามารถจดจ ารายการและท ารายการตามสัง่ได้
อยา่งถกูต้องครบถ้วน เม่ือท าเสร็จเด็กๆ เลน่สมมตรัิบประทานอาหารงานเลีย้งด้วยกนัอยา่งแจ่มใส  

 -เกมทายใจจากใบหน้า เด็กๆ สามารถระบุอารมณ์ท่ี
เพื่อนแสดงได้อย่างถกูต้อง รวมทัง้สามารถแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกบับทบาทท่ีได้รับ สามารถ
บอกวิธีในการควบคมุอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสมโดยไมใ่ช้ความรุนแรง
ได้ 

 -เลน่อิสระ และกลา่วอ าลา ในช่วงสดุท้าย เด็กๆ ดีใจท่ีได้
เลน่อิสระ โดยเด็กเลือกเลน่ตามสิง่ท่ีตนต้องการ เช่น เลน่เป่าฟองสบูก่บัเพื่อน เลน่สมมติท าอาหาร 
เล่นต่อรถไฟ เป็นต้น เม่ือใกล้หมดเวลา ผู้วิจยัชกัชวนให้เด็กๆ ทบทวนถึงสิ่งท่ีได้ท าในครัง้นี  ้และ
สนบัสนนุให้เด็กน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป จากนัน้จงึกลา่วอ าลาสมาชิกกลุม่ทกุ
คน  

 2.3 ข้อสังเกต 
 การยุติการเล่นบ าบดัด้วยการเลีย้งฉลองอ าลา เป็นการจบ

การเล่นด้วยการเฉลิมฉลอง ช่วยท าให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินกับการเล่น ยิม้แย้มแจ่มใส ให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม และมีความพร้อมตอ่การยตุิการบ าบดัได้ดี 
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3. ขัน้สรุป 
 3.1 สรุปสิ่งที่ได้รับ 

 -เด็กๆ พดูคยุทบทวนถึงสิ่งท่ีได้ท าในครัง้นี ้โดยบอกถึงการเล่น
ท่ีตนช่ืนชอบอย่างมีความสขุ เช่น การเล่นสมมติ การเล่นเกมต่างๆ และการเล่นอิสระ รวมทัง้บอก
ความรู้สกึวา่ดีใจ ชอบมาเลน่ท่ีน่ีกบัผู้วิจยัและเพื่อนๆ เพราะสนกุ และมีความสขุทกุครัง้ท่ีได้มาเลน่ 

 -ผู้วิจัยพูดช่ืนชมข้อดีของเด็กรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้ตระหนกัถึงข้อดีของตนเอง โดยเด็กมีท่าทางดีใจเม่ือได้รับทราบถึงข้อดีของตนเอง และช่วยกนั
บอกข้อดีของเพื่อนในกลุม่ด้วย 

 -ผู้ วิจัยขอบคุณเด็กๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
เป็นอยา่งดีเสมอมา รวมทัง้ให้ก าลงัใจและสนบัสนนุให้เด็กน าสิง่ท่ีได้รับไปในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 

 3.2 การประเมินผล 
 ในการประเมินผลเม่ือสิน้สุดการทดลองนี ้ผู้ วิจัยท าการ

ประเมินผลด้วยแบบประเมินพฤติกรรมเด็กและแบบสมัภาษณ์ครู โดยน าเสนอการประเมินผลใน
สว่นท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 2 การประเมินผลด้วยแบบประเมินพฤตกิรรมเดก็และแบบสัมภาษณ์
ครู 

หลงัสิน้สุดโปรแกรมการเล่นบ าบดั ผู้ วิจัยท าการสมัภาษณ์ครูของเด็กเก่ียวกับ
ประสทิธิผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีสง่ผลตอ่ทกัษะการคดิเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสัน้ของ
เด็ก (ภาคผนวก จ) รวมทัง้ขอให้ครูของเด็กช่วยท าการประเมินผลพฤติกรรมของเด็กอีกครัง้ 
(ภาคผนวก ง) พบผลท่ีได้ ดงันี ้

1) ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหารของ
เด็ก 

 1.1) ทกัษะด้านการยบัยัง้ 
 เด็กสามารถจดจ่อกับงานท่ีท าได้ดีขึน้ วอกแวกน้อยลง ควบคุม

ตนเองให้อยูน่ิ่งได้ดีขึน้อดทนรอคอย เข้าควิได้ ยบัยัง้ตนเองไม่ให้เลน่แรงได้ดีขึน้มาก โดยกิจกรรมที่
ช่วยสง่เสริมทกัษะด้านการยบัยัง้ของเด็กได้ดี คือ แปะแข็ง Simon Says เกมตอ่ตกึ เกมไฟเขียวไฟ
แดง เพราะช่วยให้เด็กได้ฝึกการควบคมุยบัยัง้การเคลื่อนไหวให้อยู่นิ่งได้ดีขึน้ ท าตามค าบอกได้ดี
ขึน้ รู้จกัยัง้แรง และควบคมุตนเองให้ท าตามกติกาผ่านการเล่นท่ีสนุกสนาน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ 
เกมวาดรูป อาจเปลี่ยนจากการใช้ดินสอสีมาเป็นการระบายสีด้วยนิว้แทน เพราะเด็กระบายสีด้วย
นิว้ได้ถนดักวา่ โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 
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 “เด็กจดจ่อกับงานที่ท าได้ดีข้ึนนะคะ อาการวอกแวกอะไรนี่ก็น้อยลง คุมตนเองให้อยู่น่ิงได้ดีข้ึน 
อดทนรอคอย เข้าคิวได ้ยบัยั้งตนเองไม่ให้เล่นแรงไดดี้ข้ึนมาก ครูว่ากิจกรรมที่ช่วยเร่ืองการยบัยัง้ของเด็กไดดี้ ก็
แปะแข็ง Simon Says เกมต่อตึก เกมไฟเขียวไฟแดง เพราะช่วยให้เด็กเค้าได้ฝึกการคุมตวัเอง ฝึกการหยุด
ตวัเองใหอ้ยู่น่ิงไดดี้ข้ึน ท าตามค าบอกไดดี้ข้ึน รู้จกัยัง้แรงเวลาเล่น แลว้เวลาเล่นนีก็่สนกุดว้ย ไดฝึ้กควบคมุตวัเอง
ใหท้ าตามกติกาดว้ย ส่วนข้อเสนอแนะ ครูว่าเกมวาดรูป อาจจะเปลีย่นจากใชดิ้นสอสีมาเป็นใหเ้ด็กระบายสีโดย
ใชน้ิ้วแทนก็ไดน้ะคะ เพราะเด็กๆ เคา้จะระบายสีดว้ยน้ิวไดถ้นดักว่าใชดิ้นสอ” 

 

 1.2) ทกัษะด้านความจ าขณะท างาน 
 เด็กมีความจ าดีขึน้ จดจ าสิ่งท่ีต้องท า ท างานตามค าสัง่ได้ดีขึน้ จดจ า

สิง่ท่ีเคยเรียนไปแล้วได้ และไมค่อ่ยท าผิดในเร่ืองเดิม โดยกิจกรรมท่ีช่วยสง่เสริมทกัษะด้านความจ า
ขณะท างานของเดก็ได้ดี คือ เกมหาของ เกมจบัคู ่เกมจดจ า เพราะช่วยให้เด็กได้ฝึกการใช้ความจ า
ในการจดจ าสิ่งท่ีต้องท าไว้ในใจ แล้วเอาข้อมลูท่ีจดจ าไว้มาใช้ในการท างาน ช่วยให้เด็กมีความจ าดีขึน้ 
จ าสิ่งท่ีต้องท าได้ ท างานท่ีได้ส าเร็จมากขึน้ สว่นข้อเสนอแนะ คือ อาจใช้เกมการเลน่ควบคูไ่ปกบัการใช้
เทคนิคช่วยจ าอ่ืนๆ เช่น แต่งสิ่งท่ีต้องท าเป็นเพลงหรือกลอน เพื่อให้เด็กจดจ าข้อมลูได้ดียิ่งขึน้ เป็น
ต้น โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 

 
 “เด็กๆ มีความจ าดีข้ึนค่ะ เค้าจ าส่ิงที่ต้องท า แล้วก็ท างานตามค าสัง่ได้ดีข้ึน จ าส่ิงที่เรียนไปแล้วได ้

ไม่ค่อยท าผิดในเร่ืองเดิมๆ ซ ้าๆ แล้ว กิจกรรมที่ช่วยเร่ืองความจ าของเด็กได้ดี ครูว่าเกมหาของ เกมจับคู่ เกม
จดจ า พวกนีช่้วยไดเ้ยอะนะคะ เพราะช่วยใหเ้ด็กเคา้ไดฝึ้กใชค้วามจ าในการจ าส่ิงทีต่อ้งท าไวใ้นใจ แลว้เอาข้อมูล
ที่จ าเนี่ยมาใช้ในการท างาน ช่วยให้เด็กมีความจ าดีข้ึน จ าส่ิงที่ต้องท าได้ แล้วก็ท างานได้ส าเร็จมากข้ึน ส่วน
ข้อเสนอแนะ คือ อาจจะใช้เกม ใช้การเล่นควบคู่ไปกบัใช้เทคนิคช่วยจ าก็ได้นะคะ อย่างเช่น แต่งส่ิงที่เด็กตอ้งท า
ใหเ้ป็นเพลงเป็นกลอน ใหเ้ด็กจ าง่าย เพือ่ใหเ้ด็กจ าไดดี้ข้ึน” 

 

 1.3) ทกัษะด้านการควบคมุอารมณ์ 
 เด็กสามารถบอกอารมณ์ของตนเองและเพื่อนได้ว่ารู้สึกอย่างไร 

แสดงความเห็นใจเพื่อนได้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมได้ 
เช่น เม่ือเด็กโกรธไม่พอใจเพ่ือน ก็มาบอกครู ขอให้ครูช่วย เป็นต้น โดยกิจกรรมท่ีช่วยสง่เสริมทกัษะ
ด้านการควบคมุอารมณ์ของเด็กได้ดี คือ นิทานบ าบดั เกมบอกความรู้สึก การเล่นบทบาทสมมติ
จ าลองสถานการณ์ เพราะช่วยให้เด็กได้คิด ได้เรียนรู้เร่ืองอารมณ์ตา่งๆ ได้มีโอกาสในการฝึกทกัษะ
การควบคมุอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เด็กมีแนวทางในการจดัการ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีขึน้ ส่วนข้อเสนอแนะ คือ น่าจะมีการสอนเร่ืองอารมณ์อ่ืนๆ เพิ่มเติม 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เร่ืองการควบคมุอารมณ์อ่ืนๆ ด้วย โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 
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 “เด็กๆ บอกอารมณ์ของตวัเค้าเองแล้วก็บอกอารมณ์ของเพื่อนได้ค่ะว่ารู้สึกยงัไง รู้จักแสดงความเห็นใจ
เพือ่น ปลอบใจเพือ่นได ้คมุอารมณ์ตวัเองแลว้ก็แสดงออกไดเ้หมาะสมข้ึน อย่างเวลาเด็กโกรธไม่พอใจเพือ่น เด็ก
ก็มาบอกครู ขอให้ครูช่วย ส่วนกิจกรรมที่ช่วยเร่ืองการควบคุมอารมณ์ของเด็ก ครูว่านิทานค่ะ แล้วก็เกมบอก
ความรู้สึก การเล่นสมมติ การจ าลองสถานการณ์อะไรแบบนี้ เพราะมนัช่วยให้เด็กได้คิด ได้เรียนรู้เร่ืองอารมณ์
ต่างๆ ไดฝึ้กการควบคมุอารมณ์ การแสดงอารมณ์ออกมาใหม้นัเหมาะสม ช่วยใหเ้ด็กมีแนวทางในการจดัการใน
การควบคมุอารมณ์ตวัเองไดดี้ข้ึน ส่วนข้อเสนอแนะ ครูว่าน่าจะมีการสอนเร่ืองอารมณ์อืน่ๆ เพ่ิมเติม เพือ่ใหเ้ด็กๆ 
ไดเ้รียนรู้เร่ืองการควบคมุอารมณ์อืน่ๆ ดว้ยก็น่าจะดีนะคะ” 

 

 1.4) ทกัษะด้านความยืดหยุน่ทางการคิด 
 เด็กสามารถปรับตวัเข้ากบักิจกรรมใหม่ๆ หรือกฎกติกาใหม่ๆ ได้ดีขึน้ มี

ความคิดยืดหยุ่นมากขึน้ เม่ือต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือกิจวตัรประจ าวนัท่ีท า ก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่หงุดหงิด ปรับตัวเข้ากับสิ่งท่ีไม่คุ้ นเคยได้ดีขึน้ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการเลน่และการคิดทดแทนสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งได้ เม่ือเจอปัญหาก็รู้จกัคิดพลิกแพลง 
หาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน เม่ือท าไม่ได้จริงๆ จึงค่อยมาขอความช่วยเหลือจากครู โดย
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กได้ดี คือ เกมสลดัผลไม้ เกมเต้นเลียน
เสียงสตัว์ เกมปัน้ดินเปลี่ยนได้ เกมนกัประดิษฐ์คิดค้น เพราะช่วยให้เด็กมีความคิดยืดหยุ่น ไม่ยึด
ติดว่าต้องคิดต้องท าสิ่งเดิมๆ รู้จักปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าได้ดีขึน้ ได้ฝึกการคิ ด
สร้างสรรค์ หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึน้ ส่วนข้อเสนอแนะ คือ อาจมีการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์หรือวสัดุท่ีใช้ในการเล่น เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการใช้ความคิดให้หลากหลายยิ่งขึน้ โดยครูให้
สมัภาษณ์วา่ 

 
 “เด็กๆ ปรับตวัเข้ากบักิจกรรมใหม่ๆ เข้ากบักฎกติกาใหม่ๆ ได้ดีข้ึน ดูมีความคิดยืดหยุ่นมากข้ึน พอ

ตอ้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือกิจวตัรประจ าวนัที่ท าเป็นประจ า ก็ปรับเปลี่ยนไดโ้ดยไม่หงดุหงิดแล้วนะคะ แล้วก็
ปรบัตวัเข้ากบัส่ิงทีเ่คา้ไม่คุน้เคยไดดี้ข้ึน มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น คิดทดแทนส่ิงหน่ึงใหเ้ป็นอีก
ส่ิงได้ เวลาที่เจอปัญหาก็รู้จกัคิดพลิกแพลง หาทางออก หาทางแก้ไขปัญหาด้วยตวัเองก่อน แต่ถ้าเค้าท าไม่ได้
จริงๆ ก็มาขอความช่วยเหลือจากครู ส่วนกิจกรรมที่ช่วยเร่ืองความคิดยืดหยุ่นได้ดี ครูว่าก็พวกเกมสลดัผลไม ้
เกมเตน้เลียนเสียงสตัว์ เกมป้ันดิน เกมงานประดิษฐ์น่ะค่ะ เพราะเล่นแลว้ช่วยให้เด็กมีความคิดยืดหยุ่น ไม่ยึดติด
ว่าตอ้งคิดตอ้งท าส่ิงเดิมๆ นะ แต่ช่วยใหเ้คา้ไดฝึ้กปรบัเปลีย่นความคิดและปรับเปลีย่นการกระท าของเคา้ใหม้นัดี
ข้ึน ไดฝึ้กคิดสร้างสรรค์ หาทางแก้ปัญหาดว้ยตนเองไดดี้ข้ึน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ครูว่าเกมก็ดีอยู่แลว้นะคะ แต่
อาจมีการปรบัเปลีย่นกฎกติกา หรือวสัดทีุใ่ชใ้นการเล่นดว้ยก็ได ้เพือ่ใหเ้ด็กไดฝึ้กคิดใหม้นัหลากหลายข้ึนน่ะค่ะ” 
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 1.5) ทกัษะด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 
 เด็กสามารถคิดหาวิธีในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จ ท างานเป็นขัน้

เป็นตอนได้ รู้จกัวางแผนการท างาน และท าตามแผนท่ีวางไว้ได้ดีขึน้ โดยกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะ
ด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบของเด็กได้ดี คือ การเล่นตอ่บล็อก การเล่นวางแผนเก็บของ 
เพราะเป็นการเลน่ท่ีช่วยให้เด็กได้ฝึกทกัษะการวางแผน ลงมือท างานด้วยตนเองตามแผนท่ีวางไว้
อย่างเป็นขัน้ตอนจนงานส าเร็จ ส่วนข้อเสนอแนะ คือ อาจน ากิจกรรมการเล่นสมมตินีไ้ปประยกุต์ใช้
กับการวางแผนการท างานในหัวข้ออ่ืนๆ เช่น การวางแผนเร่ืองการท าการบ้าน เป็นต้น โดยครูให้
สมัภาษณ์วา่ 

 
 “เด็กๆ คิดหาวิธีในการท างานของเคา้เพือ่ใหง้านเสร็จได ้ท างานเป็นขัน้เป็นตอนได ้รู้จกัวางแผนการ

ท างาน แลว้ก็ท าตามแผนทีว่างไวไ้ดดี้ข้ึนนะคะ ครูมองว่ากิจกรรมทีช่่วยเร่ืองการวางแผนจดัการของเด็กไดดี้ คือ 
เล่นต่อบล็อก เล่นวางแผนเก็บของ เพราะเป็นการเล่นทีช่่วยให้เด็กเคา้ไดฝึ้กการวางแผน ไดล้งมือท างานดว้ยตวั
เคา้เองตามแผนทีว่างไวแ้บบเป็นขัน้ตอนจนงานเสร็จ ส่วนข้อเสนอแนะ ครูว่าอาจน ากิจกรรมการเล่นสมมตินีไ้ป
ประยกุต์ใชก้บัการวางแผนท างานในเร่ืองอืน่ๆ ก็ไดน้ะคะ เช่น การวางแผนเร่ืองการท าการบา้นอะไรแบบนีค่้ะ” 

 

 1.6) ทกัษะการคิดเชิงบริหารโดยรวม 
 เด็กทุกคนสามารถจดจ่อกับสิ่งท่ีก าลงัเล่นอยู่ได้นานจนจบช่วงเล่น

นัน้ๆ สามารถตอบค าถามในเร่ืองท่ีผู้ วิจัยเล่าได้ถูกต้อง รวมทัง้เล่าถึงสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีแล้วได้ มี
อารมณ์ดี ยิม้แย้มร่าเริง ปรับตวัเข้ากบักิจกรรมใหม่ๆ ได้โดยไม่หงดุหงิด สามารถเลน่กบัเพื่อนได้ดี
โดยไม่ใช้อารมณ์รุนแรง ไม่แย่งของเพื่อน รู้จกัเร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตวัเองได้ เล่นเกมท่ีต้องใช้
การวางแผนได้ และเล่นสวมบทบาทสมมติได้ดี โดยรวมเด็กทุกคนมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้ 
ทัง้ด้านการยับยัง้ ความจ าขณะท างาน การควบคุมอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางการคิด และการ
วางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรมท่ีช่วยสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารโดยรวมของเด็ก
ได้ดี คือ กิจกรรมฝึกทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบ เช่น เกมหาสมบตัิ เกม
กระโดดไฟเขียวไฟแดง เกมเก็บของไปปิกนิก การเลน่สมมติ เพราะช่วยให้เด็กได้ฝึกทบทวนทกัษะ
การคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกิจกรรมเหล่านีล้้วนมีส่วนช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
โดยรวมของเด็กให้ดีขึน้ ส่วนข้อเสนอแนะ คือ น่าจะเพิ่มเวลาในการเล่นเพื่อฝึกทบทวนทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเดก็ให้มากขึน้ โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 

 
 “เด็กทกุคนจดจ่อกบัส่ิงที่เล่นอยู่ไดน้านจนจบช่วงเล่นค่ะ ตอบค าถามในเร่ืองที่ครูแป๋มเล่าไดถู้กต้อง 

แล้วก็เล่าถึงส่ิงที่ท าในครั้งที่แล้วได ้แล้วเด็กๆ ก็มีอารมณ์ดี ย้ิมแย้มร่าเริง สามารถปรับตวัเข้ากบักิจกรรมใหม่ๆ 
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ได้ดีเลย แล้วก็เล่นกบัเพื่อนได้ดี เวลาขดัแย้งกนัก็รู้จกัประนีประนอมมากข้ึน ไม่ใช้อารมณ์รุนแรง ไม่แย่งของเพือ่น 
เร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตวัเองได้ เล่นเกมวางแผนได้ และก็ชอบเล่นสมมติ เล่นสวมบทบาทสมมติได้ดีเลย ครูว่า
โดยรวมเด็กทกุคนมี EF ดีข้ึนค่ะ ทัง้ดา้นการยบัยัง้ ดา้นความจ า การควบคมุอารมณ์ ความคิดยืดหยุ่น แลว้ก็การ
วางแผนจดัการ ซ่ึงกิจกรรมที่ช่วยเร่ือง EF โดยรวมของเด็กไดดี้ ก็คือกิจกรรมที่ฝึกทบทวน EF ทัง้ 5 ดา้นเลยค่ะ 
เช่น เกมหาสมบติั เกมกระโดดไฟเขียวไฟแดง เกมเก็บของไปปิกนิก เล่นสมมติ เพราะเป็นการเล่นที่ช่วยให้เด็ก
ได้ฝึกทบทวนทกัษะ EF อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงช่วยพฒันา EF โดยรวมของเด็กให้ดีข้ึน ส่วนข้อเสนอแนะ ครูว่าน่าจะ
เพ่ิมเวลาเล่นอีกนิด เพือ่จะไดฝึ้กทบทวน EF ของเด็กใหม้ากข้ึนน่ะค่ะ” 

 

2) ประสิทธิผลท่ีโปรแกรมการเลน่บ าบดัมีตอ่ภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ 
 2.1) ภาวะซน/ วูว่าม 

 เด็กอยูน่ิ่งได้นานขึน้ ซนน้อยลง มีความระมดัระวงัในการเลน่มากขึน้ 
ควบคุมตนเองไม่ให้รบกวนครูหรือเพื่อนได้ดีขึน้ อดทนรอคอยได้ คิดก่อนท ามากขึน้ โดยทุก
กิจกรรมล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เด็กมีภาวะซน/ วู่วามได้ลดลง ซึง่กิจกรรมการเล่นท่ีช่วยได้มาก 
คือ กิจกรรมการเล่นท่ีส่งเสริมทักษะด้านการยับยัง้ เพราะช่วยท าให้เด็กอยู่นิ่งได้ดีขึน้ ควบคุม
ตนเองให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึน้ สว่นข้อเสนอแนะ คือ อาจมีการใช้กิจกรรมการเลน่อ่ืนๆ 
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น นิทาน ดนตรี เป็นต้น โดยครูให้สมัภาษณ์วา่  

 
 “เด็กอยู่น่ิงได้นานข้ึนนะคะ ซนน้อยลง ระวงัในการเล่นมากข้ึน แล้วก็คมุตนเองไม่ให้รบกวนครูหรือ

เพือ่นไดดี้ข้ึน อดทนรอคอยได ้รู้จกัคิดก่อนท ามากข้ึน ครูว่าทกุกิจกรรมมีส่วนช่วยใหเ้ด็กเคา้มีภาวะซน/ วู่วามได้
ลดลงนะคะ แต่การเล่นทีค่รูว่าช่วยไดม้ากเลย คือ การเล่นทีส่่งเสริมเร่ืองการยบัยัง้ เพราะช่วยท าใหเ้ด็กอยู่น่ิงได้
ดีข้ึน ควบคมุตนเองใหมี้การแสดงออกใหม้นัเหมาะสมข้ึน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ อาจใชกิ้จกรรมหรือการเล่นอืน่ๆ 
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมก็ไดค่้ะ เช่น นิทาน ดนตรี อะไรแบบนีค่้ะ” 

 

 2.2) ภาวะขาดสมาธิ 
 เด็กตัง้ใจฟังมากขึน้ จดจ าสิ่งท่ีครูสอนได้ จ าสิ่งท่ีเรียนไปแล้วได้ มี

สมาธิในการท างานมากขึน้ สามารถควบคุมตนเองให้ท างานจนเสร็จได้ ท างานเสร็จในเวลาท่ี
ก าหนด ท างานได้ถกูต้องตามครูสัง่ โดยทุกกิจกรรมล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิมากขึน้ 
ซึ่งกิจกรรมการเล่นท่ีช่วยได้มาก คือ กิจกรรมการเล่นท่ีส่งเสริมทกัษะด้านการยบัยัง้ ด้านความจ า
ขณะท างาน และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ เพราะช่วยพัฒนาให้เด็กมีสมาธิ มีการ
ควบคมุตนเองได้ดีขึน้ มีความจ าท่ีดีขึน้ และท างานได้ส าเร็จมากขึน้ สว่นข้อเสนอแนะ คือ น่าจะให้
เพื่อนของเด็กมีส่วนร่วมในการช่ืนชมให้ก าลงัใจเด็กมากขึน้ เพื่อเด็กจะได้มีก าลงัใจและรับรู้ถึง
แหลง่สนบัสนนุจากเพื่อนเพิ่มขึน้ โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 
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 “เด็กๆ ตัง้ใจฟังมากข้ึน จ าส่ิงที่ครูสอนได ้จ าส่ิงที่เรียนไปแล้วได ้แล้วก็มีสมาธิในการท างานมากข้ึน 
ควบคุมตวัเองให้ท างานจนเสร็จได้ แล้วก็ท างานเสร็จในเวลาที่ก าหนดด้วยค่ะ ท างานไดถู้กต้องตามครูสัง่มาก
ข้ึนดว้ย ครูว่าทกุกิจกรรมมีส่วนช่วยให้เด็กมีสมาธิมากข้ึนนะคะ แต่กิจกรรมทีค่รูมองว่าช่วยไดม้าก คือ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมเร่ืองการยบัยัง้ เร่ืองความจ า แล้วก็เร่ืองการวางแผนจดัการน่ะค่ะ เพราะมนัช่วยพฒันาให้เด็กมีสมาธิ มี
การควบคมุตวัเองไดดี้ข้ึน มีความจ าทีดี่ข้ึน แลว้ก็ท างานไดส้ าเร็จมากข้ึน ส่วนข้อเสนอแนะ ครูว่าน่าจะใหเ้พือ่นของ
เด็กเคา้มีส่วนร่วมในการช่วยชืน่ชมช่วยใหก้ าลงัใจเด็กมากข้ึนน่ะค่ะ เพือ่เด็กเคา้จะไดมี้ก าลงัใจแลว้ก็รู้ว่ามีเพือ่น
คอย support เคา้น่ะค่ะ” 

 

 2.3) สมาธิโดยรวมของเด็ก 
 เด็กทุกคนมีสมาธิในการเล่นอย่างต่อเน่ืองเกิน 5 นาที สามารถฟัง

เม่ือมีคนมาพดูด้วย ไม่พดูแทรก อดทนรอให้ถึงคราวพดูของตนได้ ท าตามค าสัง่ได้ สามารถนัง่อยู่
กบัท่ีในช่วงล้อมวงได้จนครบเวลา ผลดักนัเล่นกบัเพื่อนได้ สามารถเล่นหรือท ากิจกรรมอย่างเงียบๆ 
ได้ เล่นได้โดยไม่รบกวน หรือขดัจงัหวะเพ่ือน รวมทัง้มีความพยายามในการท างานให้ส าเร็จ และ
เม่ือเล่นเสร็จแล้วสามารถช่วยเก็บของเล่นได้ โดยรวมเด็กทุกคนมีพฤติกรรมการมีสมาธิเพิ่มขึน้ มี
ภาวะซน/ วู่วาม และภาวะขาดสมาธิลดลง โดยกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมสมาธิโดยรวมของเด็กได้ดี 
คือ กิจกรรมฝึกทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบ เพราะเม่ือทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กดีขึน้ สมาธิของเด็กก็ดีขึน้ด้วย ส่วนข้อเสนอแนะ คือ โปรแกรมการเล่นบ าบดันีเ้ป็น
โปรแกรมการเล่นท่ีดี สนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ จึงน่าจะมีการจดัโปรแกรมเล่นบ าบดันีอี้ก 
โดยอาจจดัในกลุม่เดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้คนอื่นๆ ท่ียงัไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดั เพื่อเดก็
ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้คนอ่ืนๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารให้ดีขึน้ต่อไป โดยครูให้
สมัภาษณ์วา่ 

 
 “เด็กมีสมาธิมากข้ึนค่ะ ทุกคนมีสมาธิในการเล่นได้ต่อเนื่องเกิน 5 นาที ฟังเมื่อมีคนมาพูดด้วยได้ ไม่พูด

แทรก อดทนรอให้ถึงคิวพูดของตวัเค้าเองได้ ท าตามค าสัง่ได้ นัง่อยู่กบัที่ช่วงล้อมวงได้จนจบ ผลดักนัเล่นกับ
เพือ่นได้ เล่นหรือท ากิจกรรมเงียบๆ ได้ แล้วเคา้เล่นไดโ้ดยไม่รบกวน ไม่ขดัจงัหวะเพือ่น แล้วก็มีความพยายาม
ในการท างานให้เสร็จ พอเล่นเสร็จแล้วก็ช่วยเก็บของเล่นได้ค่ะ โดยรวมเด็กทุกคนก็มีสมาธิเพ่ิมข้ึนค่ะ ส่วนภาวะซน/ 
วู่วาม และภาวะขาดสมาธิก็ลดลง ครูมองว่ากิจกรรมที่ช่วยเร่ืองสมาธิโดยรวมของเด็กได้ดีเลย ก็คือ กิจกรรมที่ได้
ฝึกทบทวนทักษะ EF ของเด็กๆ น่ะค่ะ เพราะพอ EF ของเด็กดีข้ึนแล้ว สมาธิของเด็กก็ดี ข้ึนด้วย ส่วน
ข้อเสนอแนะ ครูว่าโปรแกรมนีดี้นะคะ แลว้ก็สนกุดว้ย เป็นโปรแกรมทีมี่ประสิทธิภาพ เลยอยากใหค้รูแป๋มช่วยจดั
โปรแกรมเล่นนี้อีกค่ะ อาจจดัในกลุ่มเด็กสมาธิสัน้คนอื่นๆ ที่ยงัไม่ได้เข้าโปรแกรมก็ได้ค่ะ เด็กคนอื่นๆ จะได้ฝึก
พฒันา EF ใหดี้ข้ึนน่ะค่ะ” 
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3) ความรู้สกึของเด็กจากการเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
 เด็กรู้สึกสนุกสนาน ดีใจและช่ืนชอบชอบช่วงเวลาท่ีได้เข้าร่วมการเล่น

บ าบัดกับผู้ วิจัยและเพื่อนๆ ในกลุ่ม โดยเด็กพูดถึงการเข้าร่วมการเล่นบ าบัดอย่างมีความสุข มี
ความไว้วางใจในตวัผู้วิจยั รู้สกึได้รับความเข้าใจ การยอมรับ ได้รับก าลงัใจ รู้สึกดีใจท่ีได้เป็นส่วน
หนึ่งของกลุม่ ท าให้เด็กรู้สกึผ่อนคลาย มีอารมณ์ดี ร่าเริงสนกุสนาน มีความรู้สกึท่ีดีตอ่การเข้าร่วม
โปรแกรมการเล่นบ าบดั รวมทัง้มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีท างานได้
เป็นผลส าเร็จด้วย โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 

 
 “เด็กๆ สนกุมากค่ะ เคา้ชอบเวลาทีไ่ดม้าเล่นกบัครูแป๋ม เคา้ชอบแลว้ก็ไวใ้จครูแป๋มนะคะ แลว้ก็ชอบ

มาเล่นกบัเพือ่นๆ เวลาที่พูดถึงเร่ืองได้มาเล่นนี่เด็กๆ มีความสขุมาก แล้วก็ดีใจเวลาไดม้าเล่น แบบเค้าดีใจที่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม มีคนเข้าใจ ยอมรับ ให้ก าลงัใจเค้า ท าให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย มีอารมณ์ดี ร่าเริงสนุกสนาน มี
ความรู้สึกทีดี่กบัการมาเล่น แลว้พอเด็กเคา้ท างานกิจกรรมไดส้ าเร็จ เด็กก็รู้สึกดีกบัตวัเอง ภาคภูมิใจในตวัเองดว้ย
ค่ะ” 

 

4) ประโยชน์ท่ีเด็กได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
 นอกจากเด็กได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการคิดเชิงบริหารดีขึน้ และมี

สมาธิมากขึน้แล้ว เด็กยงัได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบดัในการฝึกทกัษะ
อ่ืนๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ผ่านการเล่น ได้เล่นกลุ่มกับเพื่อน ได้ฝึกทักษะสงัคม 
การแบง่ปัน การรู้จกัอดทนรอคอย การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 

 
 “ประโยชน์ที่ได้รับ คือ เด็กได้เรียนรู้ทกัษะต่างๆ ผ่านการเล่น ได้เล่นเข้ากลุ่มกบัเพื่อน ได้ฝึกทกัษะ

สงัคม เร่ืองการแบ่งปัน การอดทนรอคอย การอยู่ร่วมกบัคนอื่นอะไรแบบนี้ แล้วที่ส าคญัคือได้รับการฝึก การ
ส่งเสริมใหมี้ทกัษะ EF ดีข้ึน ใหมี้สมาธิมากข้ึนดว้ยค่ะ” 

 
การประเมินผลระยะตดิตามผลด้วยแบบสัมภาษณ์ครู 

จากการประเมินผลระยะติดตามผลหลงัสิน้สดุการทดลอง พบว่า ผลลพัธ์มี
ความคล้ายคลึงกับการประเมินผลในระยะหลังการทดลอง โดยเด็กทุกคนมีทักษะการคิดเชิง
บริหารท่ีดีขึน้ ทัง้ด้านการยบัยัง้ ความจ าขณะท างาน การควบคมุอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางการ
คิด และการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทัง้มีพฤติกรรมการมีสมาธิเพิ่มขึน้ มีภาวะซน/ 
วู่วาม และภาวะขาดสมาธิลดลง ซึ่งครูได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีการจัดอบรมการใช้
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โปรแกรมการเล่นบ าบดันีใ้ห้แก่ครูและผู้ปกครอง เพื่อครูและผู้ปกครองจะได้ช่วยเสริมสร้างทกัษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กตอ่ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยครูให้สมัภาษณ์วา่ 

 
“ครูว่าผลลพัธ์ก็คลา้ยๆ กบัทีป่ระเมินผลในครัง้ทีแ่ลว้น่ะค่ะ (ระยะหลงัการทดลอง) คือเด็กทกุคนมีทกัษะ 

EF ดีข้ึน ทัง้ดา้นการยบัยัง้ ดา้นความจ าขณะท างาน การคมุอารมณ์ ความคิดยืดหยุ่น แลว้ก็การวางแผนจดัการ 
ส่วนเร่ืองสมาธิก็มีสมาธิเพ่ิมข้ึน มีภาวะซน/ วู่วามลดลง แลว้ภาวะขาดสมาธิก็ลดลง ส าหรบัข้อเสนอแนะก็อยาก
ให้ครูแป๋มช่วยจดัอบรมการใช้โปรแกรมการเล่นนีใ้ห้กบัครูแล้วก็ผูป้กครอง ครูและผูป้กครองจะไดมี้ความเข้าใจ
มากข้ึน แลว้ก็ช่วยกนัพฒันา EF ของเด็กต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนน่ะค่ะ” 

 

 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเร่ือง การพฒันาโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ

การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ 

2. เพื่อสร้างโปรแกรมเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารและลดภาวะสมาธิสัน้ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีทกัษะการคิดเชิง

บริหารท่ีสงูขึน้ในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อนการ
ทดลอง 

2. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีทกัษะการคิดเชิง
บริหารสงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้รับการเลน่บ าบดั ทัง้ในระยะหลงั
การทดลองและระยะการตดิตามผล 

3. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีภาวะสมาธิสัน้
ลดลงในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล เมื่อเปรียบเทียบกบัระยะก่อนการทดลอง 

4. เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีภาวะสมาธิสัน้
ลดลงมากกว่าเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับการเล่นบ าบดั  ทัง้ในระยะ
หลงัการทดลองและระยะการติดตามผล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีมี้ขอบเขตของการวิจยัทัง้หมด 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ ด้วยการศกึษาเอกสารงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่ง
โครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คน เพื่อทราบถึงลกัษณะและองค์ประกอบของทกัษะการคิด
เชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยผู้วิจยัท าการเลือกผู้ เช่ียวชาญ
อย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 คน ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไม่น้อยกว่า 
2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้มมุมอง ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดี จากนัน้ผู้วิจยัก าหนดประเด็นแนวค าถามท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และน าผลท่ีได้ไปสร้างแบบวดัทกัษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและให้
ผู้ทรงคณุวฒุิช่วยตรวจสอบคณุภาพความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความเช่ือมัน่ของแบบวดั 

ระยะที่ 2 การสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ด้วยการศกึษาเอกสารงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการสมัภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คน เพื่อทราบถึงแนวทางในการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยผู้ วิจัยท าการเลือก
ผู้ เช่ียวชาญอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)จ านวน 6 คน ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
และมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไม่
น้อยกวา่ 2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มมุมอง ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดี จากนัน้ผู้วิจยัก าหนดประเด็นแนวค าถามท่ีใช้ใน
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้  และน าผลท่ีได้ไปสร้างเป็นโปรแกรมการเล่น
บ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ให้ผู้ทรงคณุวฒุิช่วย
ตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรม โดยผู้ทรงคณุวฒุิมีทัง้หมด 3 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ด้านการศกึษา และด้านการการวดัและประเมินผล โดยตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านวตัถปุระสงค์ การเลือกใช้
ทฤษฎี เทคนิคของการเล่นบ าบัด และขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด โดยท าการหาค่าดัชนีความ
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สอดคล้องของเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ท าการวิเคราะห์ค่าความ
สอดคล้องและเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ .05 จากนัน้ผู้ วิจัยน า
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ และน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของโปรแกรมในด้านเนือ้หา ขัน้ตอน ระยะเวลา และข้อบกพร่องต่างๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการเล่นบ าบดัให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสดุก่อนการ
น าไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 

ระยะที่  3 ผู้ วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ด้วยแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารท่ีได้จากระยะท่ี 1 และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ในเด็กปฐมวยั Thai ADHD Screening Scales 
(THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) โดยท าการวดักลุม่ตวัอยา่งก่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และระยะติดตามผล ทัง้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ใช้การทดสอบด้วยวิธีวิลคอกซนั  
(Wilcoxon Match Pairs Signed Rank Test) และการทดสอบแมน -วิทนีย์ (Mann-Whitney U 
Test) มีการสอดแทรกข้อมลูเชิงคุณภาพในการวิจัยทัง้ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และระยะติดตามผล โดยใช้การสงัเกตบนัทึกพฤติกรรมของเด็กและการสมัภาษณ์เชิงลกึครูผู้ดแูล
เด็ก เพื่อช่วยสนับสนุนและอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัได้อยา่งครอบคลมุและมีความสมบรูณ์มากท่ีสดุ 

กลุ่มตัวอย่าง 
ระยะที่  1 ผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก

ปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จ านวน 6 คน และเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน โดยให้ครูผู้ดแูลเป็นผู้ตอบแบบวดัประเมินพฤตกิรรมของเดก็ 

ระยะที่  2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูคือ ผู้ เช่ียวชาญในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ จ านวน 6 คน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดงันี ้

1. มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิง
บริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่าง
ดี 
  



  

 

238 

ระยะที่ 3 กลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กปฐมวยัจ านวนทัง้หมด 16 คน ซึง่ผู้วิจยัท าการเลือก
แบบสุ่ม (Random Selection) และจดัเข้ากลุ่มแบบสุ่ม (Random Assignment) เพื่อก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างมาเข้าร่วมการศกึษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองจ านวน
กลุม่ละ 8 คน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1. เป็นเด็กปฐมวยัเพศชายและหญิงอายรุะหวา่ง 3 – 5 ปี ท่ีศกึษาอยู่ในระดบัชัน้
อนบุาลในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 

2. มีภาวะสมาธิสัน้ วัดจากแบบวัด Thai ADHD Screening Scales (THASS) ของ
ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2557) โดยผู้ตอบแบบวดัคือครูของเด็ก 

3. คัดเลือกเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เท่านัน้ ไม่รวมเด็กท่ีมีการบกพร่อง
พฒันาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs) 

4. เด็กมีสติปัญญาในระดบัปกติ (average) ขึน้ไป วดัจากแบบประเมินความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญาเด็กอาย ุ2-15 ปีของกรมสขุภาพจิต (2546) 

5. เด็กไม่ได้รับการรักษาด้วยยา หรือได้รับการรักษา (treatment) ด้วยวิธีอ่ืนๆ 
6. มีคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ต ่ากว่า

เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 50 ลงมา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มทดลอง
ได้รับการจดักระท าจากผู้วิจยั สว่นควบคมุได้รับการจดักระท าจากผู้วิจยัเมื่อสิน้สดุการทดลอง 

7. เด็กได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการวิจยั และตวัเด็กเองก็มีความ
สมคัรใจ และสามารถเข้าร่วมโปรแกรมตลอดระยะเวลาของการวิจยัเชิงทดลองได้ 

ขอบเขตด้านตวัแปร 
ระยะที่  1 คือตัวแปรองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี

ภาวะสมาธิสัน้ ซึง่ได้องค์ประกอบมาจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
การสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ เช่ียวชาญ 

ระยะที่ 2 ตวัแปรท่ีใช้ในการสร้างโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ คือ การเล่นบ าบัด โดยได้ตัวแปรมาจาก
การศกึษาเอกสารงานวิจยัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลู 
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ระยะที่ 3 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา คือ 
1. ตวัแปรต้น คือ โปรแกรมการเลน่บ าบดั 
2. ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ปฐมวยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะที่ 1 คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึเก่ียวกบัลกัษณะและองค์ประกอบของทกัษะการคิด

เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ (ภาคผนวก ข) และแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ (ภาคผนวก ค) 

ระยะที่ 2 คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึเก่ียวกบัการสร้างโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพ่ือพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ (ภาคผนวก ข) 

ระยะที่  3 คือ โปรแกรมเล่นบ าบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ (ภาคผนวก ช) แบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
(ภาคผนวก ค) แบบวดัภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (ภาคผนวก ง) และแบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึครู (ภาคผนวก จ) 

การด าเนินการวิจยั 
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ

สมาธิสัน้ 
1. ผู้วิจยัวิเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ

สัน้ด้วยการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) จากผู้ ให้ข้อมลู เพื่อทราบถึงความหมาย ลกัษณะและองค์ประกอบของทกัษะการคิด
เชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้  

2. ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
มาสรุป วิเคราะห์ ตรวจสอบองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และน าผลท่ีได้ไปสร้างแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ 

3. น าแบบวดัท่ีได้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิช่วยตรวจสอบคณุภาพในด้านความเท่ียงตรงเชิง
เนื อ้หา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัช นีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดกับนิยามท่ีผู้ วิจัยได้ก าหนดไว้ 
รวมทัง้ท าการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบวดั (Reliability) จากการน าแบบวดัไปทดลองใช้ 
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(Try out) กบัเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ครูผู้ดแูลเด็กเป็น
ผู้ตอบแบบวดัประเมินพฤติกรรมของเด็ก และหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากนัน้จึงน าแบบวดัท่ีผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพจากการทดลองใช้แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจริงซึ่งเป็นเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน โดยให้ครูผู้ดแูลเด็กเป็นผู้ตอบแบบ
วัดประเมินพฤติกรรมของเด็ก แล้วจึงน าผลท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

ระยะที่  2 การสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

1. ผู้ วิจัยแนะน าตวั พร้อมกับอธิบายวตัถุประสงค์ของการสมัภาษณ์ กระบวนการ
สมัภาษณ์ ระยะเวลาท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการสมัภาษณ์ให้ผู้ ให้ข้อมลู
ทราบ และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการวิจัยในระยะท่ี 1 เพื่อให้ผู้ ข้อมูลทราบถึงท่ีมาของการ
ด าเนินการวิจยัและท่ีมาของประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีใช้ในครัง้นี ้

2. ผู้วิจยัขออนุญาตผู้ ให้ข้อมลูในการบนัทึกเสียงเก็บไว้เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบ
ความถกูต้องของข้อมลู จากนัน้ผู้วิจยัด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึโดยใช้แนวค าถามท่ีผู้วิจยัเตรียม
มาเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาแนวทางในการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารท่ีมีความเหมาะสมตอ่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้  

3. ผู้วิจยัน าโปรแกรมท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ ข้อมลูและผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความเหมาะสม
ของโปรแกรม หลงัปรับแก้ตามค าแนะน าแล้วจึงน าโปรแกรมไปทดลองใช้ และน าข้อบกพร่องท่ีได้
จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขให้โปรแกรมมีความสมบรูณ์ก่อนน าโปรแกรมไปใช้จริงในระยะ
ท่ี 3 

ระยะที่ 3 การศกึษาผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
1. ก่อนการทดลอง 

 ผู้วิจยัด าเนินการวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Pretest) รวมทัง้ด าเนินการสังเกตและบันทึก
พฤตกิรรมของเดก็เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมลูพืน้ฐานก่อนการทดลอง 

2. ระหว่างการทดลอง 
 ผู้วิจยัด าเนินการการเลน่บ าบดัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี

ภาวะสมาธิสัน้โดยใช้โปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคณุภาพของ
เคร่ืองมือเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง ในระหว่างการ
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ทดลอง มีการสงัเกต บนัทกึพฤติกรรมของกลุม่ทดลองไปด้วย สว่นกลุม่ควบคมุไม่ได้รับการจดักระท า
จากผู้วิจยัในการทดลอง แตไ่ด้รับการจดักระท าจากผู้วิจยัเมื่อสิน้สดุการทดลองแทน  

3. หลังการทดลอง 
 หลงัจากยุติการเล่นบ าบัดแล้ว ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบหลงั (Posttest) กลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคมุอีกครัง้หนึ่งด้วยแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก รวมทัง้มีการสงัเกต การบนัทึกพฤติกรรม และการ
สมัภาษณ์เชิงลกึครูเก่ียวกบัความคดิ อารมณ์ พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเข้า
ร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดั เพื่อเป็นข้อมลูหลงัการทดลอง 

4. ระยะตดิตามผล 
 หลงัจากการทดลองผ่านไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผู้ วิจยัท าการทดสอบระยะ

การติดตามผล (Follow up) กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุอีกครัง้หนึ่งด้วยแบบวดัทกัษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ และแบบวดัภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก จากนัน้ผู้วิจยัน าผล
ท่ีได้จากการศกึษาเชิงคณุภาพทัง้หมดมาท าการสรุปและวิเคราะห์ผลร่วมกบัการศกึษาเชิงปริมาณ
ด้วย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยันี ้ผู้ วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพและข้อมลูเชิง

ปริมาณท่ีเป็นค่าสถิติพืน้ฐานด้วยการหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้ รวมทัง้เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ของเด็ก
ปฐมวยัในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลองทัง้ในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบวิลคอกซนั (Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test) 
และการทดสอบแมน-วิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) 

สรุปผลการวจิัย 
1. ความหมายและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะ

สมาธิสัน้ 
2. การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
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3. การศกึษาผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

1. ความหมายและองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสัน้ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจยัเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปความหมายและ

องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดงันี ้
ความหมายของทักษะการคดิเชิงบริหาร 

ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ใช้ความคดิ อารมณ์ และการกระท าตา่งๆ เพื่อมุง่ไปสูก่ารท างานให้ส าเร็จตามเปา้หมาย โดยอาศยั
ทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะด้านการยบัยัง้ ทกัษะด้านความจ าขณะท างาน ทกัษะด้านความยืดหยุ่น
ทางการคิด และทกัษะอื่นๆ ซึง่ประกอบด้วยประเดน็ยอ่ย (Sub-theme) ดงัตอ่ไปนี ้

1) การท างานของสมองหลายส่วน หมายถึง การท างานของสมองในรูปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะสมองสว่นหน้า ท่ีต้องดงึความสามารถของสมองหลาย ๆ สว่นเข้ามาท างานด้วยกนั โดยมี
ทกัษะการคิดเชิงบริหารท าหน้าท่ีสัง่การองค์ประกอบย่อย ๆ ให้ท างานออกมาพร้อมกนั หรือท าใน
เวลาท่ีเหมาะสม เก่ียวข้องกบัการใช้ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึตา่งๆ ซึง่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร
นีจ้ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นสง่เสริมเพื่อให้มีการเจริญเติบโต และเกิดศกัยภาพอย่างแท้จริง เพื่อ
น าไปควบคมุกระบวนการคดิการตดัสินใจโดยรวม 

2) การท างานเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย หมายถึง กระบวนการทางทกัษะสมองท่ี
ท างานประสานกนัเพื่อมุง่ไปสูก่ารท างานให้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

3) การประเมินสถานการณ์ต่างๆ หมายถึง การบริหารจัดการ ควบคุม 
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ จดัการกบัปัจจยัภายในเก่ียวกบัตนเอง และปัจจยัสิ่งแวดล้อมภายนอก 
เพื่อให้เด็กท างานของตนได้อยา่งถกูต้องและส าเร็จ 

4) ทกัษะด้านต่างๆ หมายถึง ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกับการจดจ า การเก็บข้อมูล 
และดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี ้ทกัษะการคิดเชิงบริหารยงัเป็น
ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการยบัยัง้ ความยืดหยุน่ทางการคิด และทกัษะอื่นๆ ด้วย 
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องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
จากการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี

ภาวะสมาธิสัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดงันี ้
1) ด้านการยับยัง้ (Inhibit) คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยัง้

ตนเองให้สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งท่ีก าลังท าอยู่ได้อย่างคงทน และสามารถยับยัง้ตนเองไม่ให้
วอกแวกกบัสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง รวมทัง้ก ากับควบคมุตนเองให้มีความอดทน โดยมี
การค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา การ
ยบัยัง้นีจ้งึช่วยให้เด็กสามารถควบคมุตนเองให้แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

2) ด้านความจ าขณะท างาน (Working Memory) คือ ความสามารถของเด็กใน
การเก็บจดจ าข้อมูล และสามารถจดัการประมวลข้อมูลท่ีมีอยู่ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้
อยา่งเหมาะสม สง่ผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าได้ดี จดจ าค าสัง่ของผู้ อ่ืนได้ 

3) ด้ าน ค ว าม ยื ด ห ยุ่ น ท า งก า รคิ ด  (Cognitive Flexibility/ Shift) คื อ 
ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองจากสถานการณ์ 
กิจกรรม กลุ่มคน หรือแง่มมุปัญหาหนึ่งๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น ส่งผลให้เด็ก
สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 

4) ด้านการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถของเด็ก
ในการควบคุมอารมณ์ของตนเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ เพื่อให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ี
เหมาะสม สง่ผลให้เด็กสามารถจดัการควบคมุอารมณ์ความรู้สกึของตนเองได้ดี 

5) ด้ านการวางแผนจัดการอย่ าง เป็ น ระบบ  (Plan & Organize) คื อ 
ความสามารถของเด็กในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการตัง้เปา้หมายในการท างาน 
รู้จักจัดล าดบัความส าคญัของงาน เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้และท างานได้
ส าเร็จ 

ผลจากการศึกษาพบว่า แม้องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะมี 5 องค์ประกอบเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวยัท่ีมีพฒันาการปกติ แต่เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้มีลกัษณะของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีล่าช้ากว่า และมีคณุภาพด้อย
กว่าทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีพฒันาการปกติอยู่มาก เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้จงึควรได้รับการฝึกฝนสง่เสริม เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ตอ่ไป 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดทักษะการคิดเชิง

บริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 

คน เป็นเด็กเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5 เป็นเด็กเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.5 โดยอายขุองเด็ก
ทัง้หมดอยูร่ะหวา่ง 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนของเด็กทัง้หมดอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร คิด
เป็นร้อยละ 100 และครูผู้ดแูลเด็กรู้จกัและใกล้ชิดกบัเด็กทัง้หมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ค่าสถิตพิืน้ฐานของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิสัน้รายองค์ประกอบและโดยรวม 

คะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
จ านวน 200 คน โดยรวมมีคะแนนอยู่ในระดบัมาก (M = 4.022, SD = 1.722) และเม่ือพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2 
องค์ประกอบ คือ การยบัยัง้ (M = 4.23, SD = 1.848) และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (M 
= 4.40, SD = 1.779) และมีองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ประกอบ คือ 
ความจ าขณะท างาน (M = 3.54, SD = 1.668) ความยืดหยุ่นทางการคิด (M = 3.83, SD = 
1.609) และการควบคุมอารมณ์ (M = 4.40, SD = 1.779) โดยมีลกัษณะการกระจายของข้อมูล
ทัง้หมดเป็นแบบปกติ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับท่ี 1 ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มีความสอดคล้อง

กลมกลืนและเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (χ2= 131.041, χ2/ dƒ = 1.181, dƒ = 111, p 
= 0.094, GFI= 0.948, CFI= 0.995, RMSEA=0.030, NFI = 0.969, TIL = 0.986) โดยทกัษะการ

คิดเชิงบริหารท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ การยับยัง้ (β = 0.859) รองลงมาคือ 

ความจ าขณะท างาน (β = 0.819) ตามมาด้วยความคิดยืดหยุน่ (β = 0.719) การควบคมุอารมณ์ 

(β = 0.706 ) และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (β = 0.568) ตามล าดบั โดยองค์ประกอบ
ของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบนีมี้ความสัมพันธ์กันทางบวก และมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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2. การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้นี ้ใช้ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กทัง้ 5 ด้าน อนัได้แก่ ด้านการยบัยัง้ 
ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการ
วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยโปรแกรมการเล่นบ าบัดนีมี้จ านวนทัง้หมด 16 ครัง้ ใช้เวลา
ด าเนินการบ าบดัทุกสปัดาห์ สปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง เป็นระยะเวลารวม 8 สปัดาห์ มี
ขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป ซึ่งผู้ วิจยัได้ใช้ทฤษฎีการเล่น
บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางเป็นหลกั และใช้กิจกรรมการเลน่ตา่งๆ ท่ีช่วยเอือ้อ านวยตอ่การพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้ได้มากท่ีสดุ โดยน าเทคนิคตา่งๆ ของ
ทฤษฎีการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง และกิจกรรมการเลน่ตา่งๆ มาประยกุต์ใช้ในโปรแกรมนี ้
เช่น เทคนิคการเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพ การสะท้อนความรู้สกึ การสะท้อนพฤติกรรม การสะท้อนเนือ้หา
สาระ การเอือ้อ านวยการตดัสินใจและความรับผิดชอบ การเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และ
ความเป็นธรรมชาติ การให้ก าลงัใจ การก าหนดขอบเขต รวมทัง้ใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ ท่ีช่วย
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก เช่น การเต้น การเคลื่อนไหว การเล่นสมมติ เกมการเล่น
ตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลายและสนกุสนานซึง่ช่วยสง่เสริมให้เด็กพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารได้ดี
ขึน้ โดยโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้นี ้ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและความเหมาะสมของโปรแกรมตลอดจน
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากผู้ ทรงคุณวุฒิแล้วด้วยการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา พบว่า โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นี ้มีค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) มากกว่า 0.50 ขึน้ไป แสดงว่าโปรแกรมนีมี้ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้เสริมสร้างทกัษะ
การคดิเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ 

3. การศึกษาผลของโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคดิเชิง
บริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะ

สมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะการติดตามผลนัน้ ผู้วิจยัใช้การทดสอบวิลคอกซนั (Wilcoxon 
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Matched Pairs Signed Rank Test) และการทดสอบแมน-วิทนีย์ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยพบผล
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

3.1 เด็กกลุ่มทดลองท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบดั มีทกัษะการคิดเชิง
บริหารโดยรวมและรายองค์ประกอบท่ีสงูขึน้ในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล โดย
คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารโดยรวมและรายองค์ประกอบของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่ม
ทดลอง ในระยะก่อนการทดลองกบัระยะหลงัการทดลอง และก่อนการทดลองกบัหลงัการติดตามผล 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของกลุม่ทดลอง ในระยะหลงัทดลองกบัระยะหลงัตดิตามผล ไม่แตกตา่งกนั 

3.2 เด็กกลุ่มทดลองท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบดั มีทกัษะการคิดเชิง
บริหารโดยรวมและรายองค์ประกอบสงูกวา่เด็กกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดั 
ทัง้ในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล โดยระยะหลงัการทดลองและระยะหลงัการ
ติดตามผล คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.3 เด็กกลุ่มทดลองท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบัด มีภาวะสมาธิสัน้
โดยรวมและรายองค์ประกอบลดลงในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล โดยคะแนน
ภาวะสมาธิสัน้ของเด็กกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลองกบัระยะหลงัการทดลอง และก่อนการ
ทดลองกับหลังการติดตามผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
คะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กกลุ่มทดลอง ในระยะหลังทดลองกับระยะหลังติดตามผล ไม่
แตกตา่งกนั 

3.4 เด็กกลุ่มทดลองท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบัด มีภาวะสมาธิสัน้
โดยรวมและรายองค์ประกอบลดลงมากกว่าเด็กกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบดั ทัง้
ในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล โดยระยะหลงัการทดลองและระยะหลงัการติดตาม
ผล คะแนนภาวะสมาธิสัน้ของเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กล่าวโดยสรุป โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มีผลท าให้ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กสงูขึน้ และมีภาวะสมาธิ
สัน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยั 
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารใน

เดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ทัง้ 16 ครัง้ 
จากการเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ท่ี 1 การสร้างสมัพนัธภาพ พบว่า แม้เด็กจะ

มีท่าทีเขินอายอยูบ้่าง แตเ่ด็กๆ ก็มีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
การเลน่บ าบดัได้ดี และเร่ิมมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้วิจยั 

การเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ท่ี 2-4 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
การยับยัง้ พบว่า เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการฝึกทักษะด้านการยับยัง้ โดยมีความตัง้ใจและมี
ความมุ่งมัน่ในการท ากิจกรรม สามารถแสดงทกัษะการยบัยัง้ตนเองผ่านการเล่นได้ดีพอสมควร 
และเม่ือได้รับการส่งเสริมให้ก าลงัใจ เด็กๆ สามารถคิดหาทางแก้ไขปัญหาและตัง้ใจท างานได้จน
ส าเร็จ 

การเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ท่ี 5-7 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
ความจ าขณะท างาน พบว่า เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการฝึกทกัษะด้านความจ าขณะท างานดี มี
ความกระตือรือร้นและตัง้ใจในการท ากิจกรรม มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี มีอารมณ์ดี สามารถแสดงทกัษะ
การใช้ความจ าขณะท างานได้ดีขึน้เมื่อได้รับการฝึกฝนสง่เสริมอยา่งตอ่เน่ือง 

การเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ท่ี 8-10 การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้าน
การควบคมุอารมณ์ พบวา่ เด็กๆ สนใจ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี มีอารมณ์ดี ยิม้แย้ม
แจ่มใส มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ วิจัยและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม กล้าพูดคุยเปิดเผยตนเอง แสดง
ความเห็นใจเพื่อน ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการท ากิจกรรมกบัเพื่อนได้ สามารถพดูคยุเก่ียวกบั
เร่ืองการควบคุมอารมณ์และคิดหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม สามารถแสดง
ทกัษะการควบคมุอารมณ์ผา่นการเลน่ได้ดี 

การเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ท่ี 11-12 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
ความยืดหยุ่นทางการคิด พบว่า เด็กๆ มีอารมณ์แจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ วิจัยและสมาชิก
ภายในกลุ่ม พดูคยุและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี เม่ือได้รับการสนบัสนนุเด็กมีความ
มั่นใจในการท างานมากขึน้ มีความตัง้ใจและความพยายามในการท างานได้จนส าเร็จ มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมดี สามารถคิดแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นได้
อย่างยืดหยุ่นมากขึน้ เม่ือได้รับการฝึกฝนสง่เสริมเด็กสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท า
ของตนเองได้คล่องแคล่วขึน้ โดยรวมเด็กสามารถแสดงทกัษะความยืดหยุ่นทางการคิดผ่านการ
เลน่ได้ดี 
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การเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ท่ี 13-14 การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้าน
การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ พบว่า เด็กๆ มีความสขุกบัการท ากิจกรรม ให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมได้ดีมาก สามารถคิดวางแผนจดัการ พดูคยุสื่อสารแผนการ ลงมือท างานอยา่งเป็น
ขัน้ตอน มีสมาธิในการท างานจนส าเร็จ และหาทางแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นได้ดี มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนัและมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้วิจยั โดยรวมเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทกัษะการคิดเชิง
บริหารด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบผา่นการเลน่ได้เป็นอยา่งดี 

การเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ท่ี 15 การฝึกฝนพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ทัง้ 5 องค์ประกอบ และเตรียมยตุิการบ าบดั พบวา่ เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ดี สนกุ
และมีความสุขกับการเล่น มีความตัง้ใจในการท างาน สามารถช่วยเหลือกัน และเล่นร่วมกันได้
อยา่งดี 

การเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ท่ี 16 การฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหาร และ
การยตุิการเลน่บ าบดั พบว่า เด็กๆ มีความสขุ อารมณ์ดี ผ่อนคลาย มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้วิจยั เข้า
ร่วมกิจกรรมได้ดีมาก โดยรวมเด็กมีพฤติกรรมทกัษะการคิดเชิงบริหาร และพฤติกรรมการมีสมาธิท่ี
ดีตลอดการเข้าร่วมการเลน่บ าบดั 

หลงัสิน้สดุโปรแกรมการเล่นบ าบดั พบว่า เด็กทุกคนมีพฤติกรรมด้านการมี
สมาธิ และมีพฤตกิรรมด้านทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

1) ในด้านพฤติกรรมการมีสมาธิ พบว่า เด็กทุกคนมีสมาธิในการเล่น
อย่างต่อเน่ืองเกิน 5 นาที สามารถฟังเม่ือมีคนมาพดูด้วย ไม่พดูแทรก อดทนรอให้ถึงคราวพดูของ
ตนได้ ท าตามค าสัง่ได้ สามารถนั่งอยู่กับท่ีในช่วงล้อมวงได้จนครบเวลา ผลดักันเล่นกับเพื่อนได้ 
สามารถเล่นหรือท ากิจกรรมอย่างเงียบๆ ได้ เล่นได้โดยไม่รบกวน หรือขดัจงัหวะเพื่อน รวมทัง้มี
ความพยายามในการท างานให้ส าเร็จ และเมื่อเลน่เสร็จแล้วสามารถช่วยเก็บของเลน่ได้ 

2) ในด้านพฤติกรรมทกัษะการคิดเชิงบริหาร พบว่า เด็กทุกคนสามารถจด
จ่อกับสิ่งท่ีก าลงัเล่นอยู่ได้นานจนจบช่วงเล่นนัน้ๆ สามารถตอบค าถามในเร่ืองท่ีผู้ วิจัยเล่าได้ถูกต้อง 
รวมทัง้เล่าถึงสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีแล้วได้ มีอารมณ์ดี ยิม้แย้มร่าเริง ปรับตวัเข้ากบักิจกรรมใหม่ๆ ได้โดยไม่
หงุดหงิด สามารถเล่นกับเพื่อนได้ดีโดยไม่ใช้อารมณ์รุนแรง ไม่แย่งของเพื่อน รู้จักเร่ิมต้นลงมือ
ท างานด้วยตวัเองได้ เลน่เกมท่ีต้องใช้การวางแผนได้ และเลน่สวมบทบาทสมมติได้ดี 

ผลจากการใช้โปรแกรมการเลน่บ าบดัทัง้ 16 ครัง้ จงึแสดงให้เห็นวา่ โปรแกรม
การเลน่บ าบดัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ เป็นรูปแบบท่ี
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มีความเหมาะสมต่อการน ามาเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร และช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ของ
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอยา่งดี 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้
ดงันี ้

1) ความหมายและองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ 

2) การพฒันาโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

3) การศกึษาผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

1. ความหมายและองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสัน้ 

ความหมายของทักษะการคดิเชิงบริหาร 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ในเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ คือ การท างานของสมองหลายส่วน การท างานเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมาย การประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการบริหารจดัการ รวมทัง้หมายถึงทกัษะด้านต่างๆ 
ดงันี ้

การท างานของสมองหลายส่วน คือ การท างานของสมองของเด็กโดยเฉพาะ
สมองส่วนหน้าท่ีต้องดึงความสามารถของสมองหลาย ๆ ส่วนเข้ามาท างานด้วยกัน โดยมีทกัษะ
การคิดเชิงบริหารท าหน้าท่ีสัง่การองค์ประกอบย่อย ๆ ให้ท างานออกมาพร้อมกนั หรือท าในเวลาท่ี
เหมาะสม ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงเป็นทักษะส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความคิด อารมณ์
ความรู้สกึตา่งๆ ซึง่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จ าเป็นต้องได้รับการสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ให้มีการเติบโตพฒันา เพื่อน าไปควบคมุกระบวนการคิดการตดัสินใจโดยรวมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

การท างานเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ สามารถตัง้เป้าหมาย ลงมือท าตามแผนท่ีวางไว้ และมุ่งไปสู่การท างานได้ส าเร็จตาม



  

 

250 

เป้าหมาย ซึ่งกระบวนการนีมี้ความส าคญัเป็นอย่างมากต่อความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการ
กระท าตา่งๆ ของเดก็เพื่อให้ท างานบรรลเุปา้หมายได้เป็นผลส าเร็จ 

การประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการ 
ควบคุม ประเมินสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะได้สามารถจัดการกับ
ปัจจัยภายในเก่ียวกับตนเอง และจัดการกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม จน
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ส าเร็จ เปรียบได้กับกัปตันเรือท่ีต้องควบคุมการเดินเรือ 
ประเมินสิ่งแวดล้อมของการเดินเรือ เพื่อให้สามารถจัดการเดินเรือไปถึงเป้าหมายท่ีต้องการได้
ส าเร็จ 

ทักษะด้านต่าง  ๆหมายถึง ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการยบัยัง้ 
ความจ าขณะท างาน ความยืดหยุ่นทางการคิด ซึ่งทักษะเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคัญมากต่อความคิด 
อารมณ์และการกระท าต่างๆ ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ท่ีช่วยส่งผลให้เด็กมีความมุ่งมัน่
และท างานได้ส าเร็จตามเปา้หมาย 

ดงันัน้ ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจึงหมายถึง การท างานของสมองหลายส่วน การท างาน
เพื่อให้บรรลเุปา้หมาย การประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการบริหารจดัการ และหมายถึงทกัษะด้าน
ต่างๆ เช่น ทกัษะด้านการยบัยัง้ ทกัษะด้านความจ าขณะท างาน ทกัษะด้านความยืดหยุ่นทางการ
คิด ซึง่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารให้
มีการเจริญเติบโต พัฒนา เพื่อน าไปควบคุมกระบวนการคิดการตัดสินใจโดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ตอ่ไป 

ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบริหารดงักล่าวข้างต้นนี ้มีความหมายสอดคล้อง
และคล้ายคลึงกับการศึกษาความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารในงานวิจัยอ่ืนๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ก, สุภาวดี หาญเมธี, 2559; พัชรา กระแจะเจิม 
และวรรณี แกมเกตุ, 2558; ฐาปณีย์ แสงสว่างและคณะ, 2559; Anderson et al., 2002; Gilbert 
& Burgess, 2008; Banich, 2009; Best et al., 2009; Kendall et al., 2010; Barkley, 2011; 
Monette et al., 2011; Diamond, 2012; Kraybill & Bell, 2012; Carlson et al., 2013; Zelazo, 
2015; Blair, 2016: Prager et al., 2016; Thibodeau; at al, 2016) แสดงให้เห็นว่าความหมาย
ของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีมีบริบททางวฒันธรรมและภมูิประเทศท่ีตา่งกนันัน้ มีความหมายของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารนี ้
สามารถน าไปสูก่ารพฒันาแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ 
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องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
ในการวิจยัครัง้นีพ้บว่า ทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยัง้ ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคมุอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ซึง่แม้ว่า
องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะมี 5 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกนักบัเด็กปฐมวยัท่ีมีพฒันาการปกติ แต่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้มีลกัษณะของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีล่าช้ากว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีพัฒนาการปกติ ดงันัน้ การศึกษาเร่ืองลกัษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จงึท าให้ทราบถึงลกัษณะของทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งข้อค้นพบท่ีได้
จากการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้สอดคล้องกับการศึกษาของนวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล (2557) ท่ีศึกษา
เร่ืองทกัษะการคดิเชิงบริหารของเด็กปฐมวยั พบว่าประกอบด้วย ด้านการยบัยัง้ ด้านความจ าขณะ
ท างาน ด้านการเปลี่ยนความคิดเม่ือเง่ือนไขเปลี่ยนไปหรือความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการ
ควบคมุอารมณ์ และด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ และเทียบเคียงได้กบัการศึกษาของ
สุภาวดี หาญเมธี (2559) ท่ีพบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย 2-5 ปี ว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านความจ าท่ีน ามาใช้งาน ด้านการยบัยัง้ชั่งใจ ด้านการ
ควบคมุอารมณ์และพฤติกรรม ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายความคดิ และด้าน
การวางแผนและการด าเนินการเพื่อน าส่วนประกอบส าคัญต่างๆ มาเช่ือมต่อกัน ซึ่งผลจาก
การศกึษานีก็้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศกึษาของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia 
& Espy, 2004) ท่ีพบองค์ประกอบของทกัษะการคดิเชิงบริหารในเดก็เล็กวยั 2-5 ปีวา่ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการยบัยัง้ ด้านการปรับเปลี่ยนความคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ 
ด้านความจ าขณะท างาน และด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ ลกัษณะของทกัษะ
การคดิเชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ประกอบด้วย 5 ด้าน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

ด้านการยบัยัง้ คือ ความสามารถของเด็กในการควบคมุความคิดให้สามารถจด
จ่อ สนใจกบัสิ่งท่ีก าลงัท าอยู่ได้อย่างมีเปา้หมายและคงทน สามารถยบัยัง้ตนเองไม่ให้วอกแวกกบั
สิง่อ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เพื่อจดจ่อกบังานได้จนส าเร็จ รวมทัง้ก ากบัควบคมุตนเองให้มีความอดกลัน้
ต่อสิ่งล่อใจต่างๆ โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมออกมา ท าให้เด็กสามารถยบัยัง้แนวโน้มความอยากท่ีจะท าพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหมท่ี่เหมาะสม สง่ผลให้เด็กสามารถยบัยัง้ตนเองไมใ่ห้ท าสิ่งท่ี
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ไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้ อ่ืน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กบัแนวคดิของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al.,., 2007) ท่ีกลา่ววา่ การยบัยัง้ คือ 
การควบคุมความคิดให้สามารถจดจ่อ สนใจกับสิ่งท่ีก าลงัท าอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน 
สามารถยบัยัง้ตนเองไม่ให้วอกแวกกบัสิ่งอ่ืนๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ก ากบัควบคมุตนเองให้มีความ
อดกลัน้ตอ่สิ่งลอ่ใจตา่งๆ โดยมีการค านงึถึงความถกูต้องเหมาะสมเพื่อไมใ่ห้ตนเองแสดงพฤตกิรรม
ท่ีไม่เหมาะสมออกมา ท าให้เด็กสามารถยบัยัง้แนวโน้มความอยากท่ีจะท าพฤติกรรมเดิมๆ ของตน
และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ การยบัยัง้นีจ้ึงช่วยท าให้เด็กสามารถควบคมุความสนใจและ
การกระท าของตนได้มากกว่าจะถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้า อารมณ์ต่างๆ หรือแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้มีลกัษณะด้านการยบัยัง้ควบคุม
ตนเองท่ีบกพร่อง ขาดสมาธิในการจดจ่ออยูก่บังาน อดทนรอคอยไม่ได้ อยูไ่มน่ิ่ง วอกแวกง่ายขณะ
ท ากิจกรรม มกัพดูโพลง่ พดูแทรก รีบตอบโดยไม่ฟังค าถามให้จบก่อน ขาดความยัง้คิดยบัยัง้ชัง่ใจ 
เม่ืออยากท าสิ่งใด ก็มักจะท าเลย โดยไม่คิดถึงท่ีผลท่ีจะตามมา ขาดความยับยัง้ทางความคิด 
อารมณ์และพฤติกรรม ขาดการควบคมุตนเองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ท าให้เด็กไม่สามารถควบคมุยบัยัง้
ตนเองให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล , 2557ก; 
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ข; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2558: ออนไลน์; สุภาวดี หาญเมธี, 
2559: ออนไลน์) 

ด้านความจ าขณะท างาน คือ ความสามารถของเด็กในการเก็บจดจ าข้อมลูไว้ใน
ใจและสามารถจัดการประมวลข้อมูลท่ีมีอยู่ในใจได้ ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ า
แผนการของตนเอง จดจ าค าสั่งของผู้ อ่ืน สามารถพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืนๆ และท าการคิด
ค านวณในใจได้ สามารถท่ีจะท างานได้หลายๆ อย่าง รวมทัง้น าสิง่ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนมาปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม ซึง่เทียบเคียงได้กบัแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 
2004) ท่ีกล่าวว่าความจ าขณะท างานคือความสามารถของเด็กในการจ าข้อมูลไว้ในใจและ
สามารถจดัการกบัข้อมลูในใจได้ เพื่อให้การท างานของตนส าเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี และเทียบเคียงได้
กับแนวคิดของพชัรา กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกตุ (2558) ท่ีกล่าวว่าความจ าขณะท างานคือ
ความสามารถในการจดจ าหรือเก็บข้อมูลและผสมผสานเช่ือมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลท่ีมีอยู่ แล้ว
ประมวลผลข้อมลูภายในใจได้แม้วา่ก าลงัมีสถานการณ์ท่ีว้าวุน่อยู ่ซึง่เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
มักมีปัญหาด้านความจ าขณะท างาน โดยเด็กไม่สามารถจดจ าข้อมูลไว้ได้นาน ไม่สามารถจ า
ข้อมลูได้หลายอย่าง ไม่สามารถประมวลผล หรือดงึข้อมลูท่ีมีอยู่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม เด็กจึงมกั
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ขีล้ืม ความจ าไม่ค่อยดี ไม่สามารถจ ากติกา หรือสิ่งท่ีเรียนไปแล้วได้ (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกุล, 2557ก; 
นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล, 2557ข; นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล, 2558: ออนไลน์; สภุาวดี หาญเมธี, 2559: 
ออนไลน์) 

ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยน
ความคิดและการกระท าของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่นหลากหลาย ให้มีความเหมาะสม
กบัสถานการณ์หรือล าดบัความส าคญัท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถปรับเปลี่ยนมมุมองโดยมอง
จากหลายๆ มมุท่ีจะท าให้คิดแตกตา่งไปจากเดิม ไม่ยดึติดกบัความคิดแบบเดิมๆ ซ า้ๆ สามารถคิด
นอกกรอบได้ เพื่อให้ตนเองสามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม  
ท่ีเปลี่ยนไป ซึง่เทียบเคียงได้กบัแนวคิดของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007) ท่ีกลา่วว่า 
ความยืดหยุ่นทางการคิด คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการและล าดบัของความส าคญัท่ีเปลี่ยนไป รวมทัง้สามารถท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนมมุมอง คิดพิจารณาในแง่มมุอ่ืนๆ และคิดนอกกรอบได้ และเทียบเคียงได้กบัแนวคิด
ของกิลเบิร์ตและเบอร์เจส (Gilbert & Burgess, 2008) ท่ีกล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือ
การคิดแบบยืดหยุ่น สามารถหาทางออกใหม่ๆ ได้หลากหลาย ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิด  
ความเคยชินเดิมๆ ซ า้ๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนไป เม่ือเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่คุ้นเคย เช่น การเจอคนใหม่ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
หรือการเจอเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามท่ีหวงั เด็กก็ยงัสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตวัท่ีดี รู้จกัอดทนแก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่ออปุสรรค
ปัญหาต่างๆ ได้โดยง่าย ซึ่งเด็กปฐมวัยท่ีสมาธิสัน้นัน้มีความยืดหยุ่นทางการคิดท่ีบกพร่องกว่าเด็ก
ปฐมวยัทัว่ไป กล่าวคือ เด็กปฐมวยัท่ีสมาธิสัน้ไม่คอ่ยมีความคิดยืดหยุ่น มกัยึดติดกบัรูปแบบเดิมๆ 
ความคดิเดิมๆ กิจวตัรเดมิๆ ไมค่อ่ยมีการปรับเปลี่ยนความคิด เด็กจึงคิดแก้ปัญหาไมค่อ่ยได้ มกัไม่
สบายใจเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับคน สถานท่ี หรือกิจกรรมใหม่ๆ ได้ยาก 
(นวลจันทร์ จุฑาภกัดีกุล, 2557ก; นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล, 2557ข; นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล, 2558: 
ออนไลน์; สภุาวดี หาญเมธี, 2559: ออนไลน์) 

ด้านการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนควบคุม
อารมณ์ของตนเพื่อให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้ เด็กสามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ดี สามารถบอกได้ว่าตนเองรู้สกึอย่างไร และควรจดัการกบัความรู้สกึอย่างไร 
เพื่อให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม เม่ือโกรธผิดหวังเสียใจก็ใช้เวลาไม่นานในการ
กลับคืนสู่ภาวะอารมณ์ปกติ ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557) ท่ี
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กล่าวว่า การควบคมุอารมณ์คือความสามารถในการควบคมุอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามบริบทหรือสถานการณ์ในขณะนัน้ และเทียบเคียงได้กบัแนวคิดของสภุาวดี หาญเมธี (2559) 
ท่ีกล่าวว่าการควบคมุอารมณ์ คือความสามารถในการควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม ไม่แสดงไปตามอารมณ์ท่ีก าลงัเกิดขึน้ เด็กสามารถบอกตนเองได้ว่าก าลงัรู้สึก
อยา่งไร และควรจดัการอยา่งไรในสถานการณ์นัน้ๆ ซึง่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีลกัษณะการ
ก ากับควบคุมอารมณ์ตนเองท่ีบกพร่อง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ยาก โดยเด็กจะถูกกระตุ้นเร้า
อารมณ์ได้ง่ายกว่าเด็กทัว่ไป เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงมีอารมณ์ร้อน ขีโ้มโหฉนุเฉียว หนุหนัพลนัแล่น 
โกรธง่าย มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงแปรปรวน ระเบิดอารมณ์รุนแรงได้ง่ายกว่าเด็กทัว่ไป เม่ือโกรธแล้ว
มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีรุนแรงไม่เหมาะสม จึงท าให้เด็กมีปัญหาในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน ซึ่ง
เป็นผลเน่ืองมาจากมีลักษณะด้านการยับยัง้ท่ีบกพร่องไป  (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ก; 
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ข; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2558: ออนไลน์; สุภาวดี หาญเมธี, 
2559: ออนไลน์) 

ด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือ ความสามารถของเด็กในการวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน มีการตัง้เปา้หมายในการท างาน สามารถคิดหาวิธีการ
ท างานท่ีเหมาะสม เร่ิมต้นลงมือท างานได้ด้วยตนเอง รู้จกัจดัล าดบัความส าคญัของงาน สามารถ
มองภาพรวมของงานและคาดการณ์ผลท่ีจะตามมาเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้
และท างานได้ส าเร็จ ซึ่งเทียบเคียงได้กบัแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & 
Espy, 2004) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือความสามารถของเด็กในการ
วางแผนจดัการกับงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การตัง้เป้าหมาย การท างานเป็นขัน้เป็นตอน 
เพื่อให้ท างานบรรลเุปา้หมายได้ส าเร็จ และเทียบเคียงได้กบัแนวคดิของสภุาวดี หาญเมธี (2559) ท่ี
กลา่ววา่ การวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบคือการวางแผนและการด าเนินการการวางแผนเพื่อน า
ส่วนประกอบส าคญัต่างๆ มาเช่ือมต่อกัน เช่น การตัง้เป้าหมาย การเห็นภาพรวมของงาน การ
ก าหนดกิจกรรม ฯลฯ กบัการด าเนินการ คือ การแตกเปา้หมายให้เป็นขัน้ตอน กระบวนการ และมี
การด าเนินการตัง้แต่จุดเร่ิมต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางด้วยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพจนบรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ ซึง่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีลกัษณะด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ
ท่ีไม่ค่อยดี โดยเด็กไม่สามารถหยดุนิ่งเพื่อคิดวิเคราะห์ได้ เด็กจึงขาดการวางแผน การตัง้เป้าหมายใน
การท างาน ไม่สามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานท่ีต้องท า ไม่มีระเบียบวินยั เด็กจึงขาดระบบ
ระเบียบในการวางแผนจดัการ ท าให้การท างานของเด็กไม่มีคณุภาพ ท างานตกๆ หล่นๆ และไม่
สามารถท างานได้ส าเร็จทนัเวลา ต้องมีคนคอยคอยเตือนคอยก ากบัการท างาน (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ
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, 2557ก; นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2557ข; นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2558: ออนไลน์; สภุาวดี หาญ
เมธี, 2559: ออนไลน์) 

เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีลกัษณะของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่อง และมี
คณุภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัทั่วไปอยู่มาก โดยเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้นัน้มีลกัษณะของทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องอย่างชดัเจนในทุกองค์ประกอบ คือ 
ขาดการควบคุมยับยัง้ตนเอง มีปัญหาในการจดจ าและประมวลผลข้อมูล ขาดความยืดหยุ่น
ทางการคิด ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ไม่ดี รวมทัง้ขาดการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ เด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จงึควรได้รับการฝึกฝนสง่เสริมเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารตอ่ไปให้
มีประสิทธิภาพดีขึน้ตอ่ไป  

2. การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
เดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

ผู้วิจยัได้สร้างและพฒันาโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าแนวคิดทฤษฎีของการเล่น
บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางมาใช้ร่วมกบักิจกรรมการเลน่ตา่งๆ ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันา
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ซึ่งทัง้ทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็น
ศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ล้วนมีแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็ก โดยทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางมีความ
เหมาะสมต่อการสง่เสริมให้เด็กเกิดการพฒันาทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนได้เป็น
อย่างดี เน่ืองจากเม่ือเด็กได้รับความเข้าใจ การยอมรับ และความสอดคล้องจะช่วยให้เด็กเป็นตวั
ของตวัเอง ค้นหา ส ารวจ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ  มีความคดิท่ียืดหยุน่มากขึน้ รู้จกั เข้าใจตนเอง 
ยอมรับตนเองได้สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถก ากับอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้
อย่างเหมาะสม มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ รู้สกึมีก าลงัใจ สามารถพึง่พาตนเอง มีความรับผิดชอบ 
มีอิสระในการเลือกท่ีจะตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ มีการ
ปรับตวัดีขึน้ มีสขุภาพจิตดี ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสขุและสามารถพฒันาตนเองได้อย่างสงูสดุ
เต็มศกัยภาพของตน(Landreth et al., 2009) 

นอกจากนี ้ทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลางยงัช่วยปรับโครงสร้างสมอง
ส่วนหน้าของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้และทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีบกพร่องไปให้มีการท างานได้
ยืดหยุน่มากขึน้ มีประสิทธิภาพในการท างานดีขึน้ โดยมีผู้วิจยัเป็นผู้ เอือ้อ านวยเทคนิคการบ าบดั ท่ี
มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร เช่น การสร้างสมัพันธภาพท่ีดีกับเด็ก 
สะท้อนความรู้สกึและพฤติกรรมของเด็ก การยอมรับ ใส่ใจ แสดงความเข้าใจเพื่อให้เด็กรู้สกึผ่อน
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คลาย เกิดความไว้วางใจในตวัผู้วิจยั การสะท้อนเนือ้หาสาระเพื่อช่วยให้เด็กสามารถจดจ า เข้าใจ
มุมมอง ประสบการณ์ของตนได้ดีขึน้ รวมทัง้มีการใช้เทคนิคก าหนดขอบเขตเพื่อช่วยให้เด็ก
สามารถส ารวจ ฝึกก ากบัควบคมุยบัยัง้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ พฤติกรรมของตนเองได้ดีขึน้ 
(Stewart et al., 2016) ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในทกุองค์ประกอบ ทัง้ด้านการยบัยัง้ ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคมุอารมณ์ และด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ทฤษฎี
การเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางจึงช่วยสง่เสริมให้เด็กได้เลน่ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นผ่อนคลาย 
สนุกสนาน รวมทัง้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถก ากบัความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนให้มี
การแสดงออกได้อยา่งเหมาะสมมากขึน้ 

โดยมีการใช้เทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง ทัง้เทคนิคการ
เอือ้อ านวยสัมพันธภาพ โดยสร้างสัมพันธภาพท่ีดี อบอุ่น เป็นมิตรกับเด็ก แสดงความเข้าใจ 
ยอมรับในตัวเด็ก เพื่อให้เด็กรู้สึกไว้วางใจ ผ่อนคลายสบายใจ เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก 
พฤติกรรมของเด็ก และการสะท้อนเนือ้หาสาระ เพื่อให้เด็กเข้าใจความคิด ความรู้สึก การกระท า
ของตนได้ดีขึน้ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึน้ เทคนิคการเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์
และความเป็นธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้เด็กมีอิสระในการแสดงออกถึงจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์อย่างไม่มีการตัดสินถูกผิดหรือประเมินค่า เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความยืดหยุ่น
ทางการคิดและการกระท าได้ดีขึน้ เทคนิคการเอือ้อ านวยการตดัสินใจและความรับผิดชอบ โดย
สนบัสนุนให้เด็กพึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบในการคิด ตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ และแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง เทคนิคการให้ก าลงัใจและการส่งเสริมการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้วยการพดูให้ก าลงัใจ
และช่ืนชมข้อดีของเด็ก เพื่อสง่เสริมให้เด็กได้ตระหนกัถึงคณุคา่ และความสามารถของตนเอง รวมทัง้
มีก าลงัใจท่ีจะมุ่งมัน่ในการท างานให้ส าเร็จมากขึน้ เทคนิคการก าหนดขอบเขตเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อฝึก
การควบคมุยบัยัง้ตนเองของเด็ก ด้วยการพดูรับรู้ความรู้สกึของเด็ก สื่อสารก าหนดขอบเขต และให้
ทางเลือกแก่เด็ก ช่วยให้เด็กลดพฤติกรรมหนุหนัพลนัแลน่ลง และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมมากขึน้ 

นอกจากการใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางแล้ว ได้มีการน าผลจาก
การสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับการเล่นท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยน ากิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ ดงันี ้
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การเล่นท่ีช่วยเอือ้อ านวยทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการยับยัง้ เช่น น าการเล่น
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเล่นเกมท าตามค าบอก การเล่นท่ีต้องผลดักันเล่น มาใช้
เสริมสร้างทกัษะด้านการยบัยัง้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่
กับการท างานได้จนส าเร็จ สามารถท าตามกฎกติกา อดทนอดกลัน้ไม่วอกแวกไปกับสิ่งอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวข้อง รวมทัง้สามารถควบคุมยับยัง้ตนเองให้แสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์  

การเล่นท่ีช่วยเอือ้อ านวยทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างาน เช่น น าการ
เล่นเกมจบัคู่ การเล่นสมมติ การเล่นถามค าถามเพื่อกระตุ้นความจ า มาใช้เสริมสร้างทกัษะด้าน
ความจ าขณะท างาน ให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีความจ าท่ีดีขึน้ มีสมาธิ สามารถจดจ า
ข้อมูล จัดการประมวลข้อมูล และน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถ
จดจ าแผนการท่ีต้องท า จ าค าสัง่ และท างานได้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

การเล่นท่ีช่วยเอือ้อ านวยทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคุมอารมณ์ เช่น การเล่น
ระบายอารมณ์ การเล่นสมมติ การเล่นเกมทายอารมณ์ มาใช้เสริมสร้างทักษะด้านการควบคุม
อารมณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เกิดการยอมรับ ท าความรู้จกัและเข้าใจ
อารมณ์ของตนท่ีเกิดขึน้ สามารถบอกได้วา่ตนเองรู้สกึอยา่งไร และควรจดัการกบัความรู้สกึอยา่งไร 
เพื่อหาทางในการควบคุมอารมณ์ของตนเองและมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม รวมทัง้
สามารถเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เพื่อเด็กจะได้ฝึกทกัษะการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ 

การเล่นท่ีช่วยเอือ้อ านวยทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความยืดหยุ่นทางการคิด เช่น 
การเลน่สร้างสรรค์ การเล่นฝึกคิดแก้ปัญหา การเลน่คิดทดแทนสิ่งท่ีหายไป มาใช้เสริมสร้างทกัษะ
ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ฝึกการปรับเปลี่ยน
มมุมองความคิด และการกระท าของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น โดยได้ฝึกคิดในหลายๆ มมุท่ีจะ
ท าให้คิดและท าแตกต่างไปจากเดิม เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลให้เด็กมี
ความคิดท่ีสร้างสรรค์หลากหลาย ไม่ยึดติดกบักรอบความคิดแบบเดิม  ๆแต่สามารถฝึกคิด ฝึกท าได้
หลายๆ แบบ สามารถคิดนอกกรอบ คิดทดแทนสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งได้ มีความคิดสร้างสรรค์และ
พฒันาความคิดยืดหยุ่นได้ดีขึน้ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตวัตอ่สิ่งใหม่ๆ และหาทางแก้ไขปัญหาได้
อยา่งเหมาะสม 

การเล่นท่ีช่วยเอือ้อ านวยทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการสง่เสริมให้เด็กเลน่สร้าง และเลน่สมมติ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ได้ฝึกวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบผ่านการเล่น มีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย รู้จัก
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ตัง้เปา้หมาย คิดวางแผนการท างาน จดัการหาวิธีในการท างานท่ีเหมาะสม ก าหนดการท างานและลง
มือท างานด้วยตนเอง เม่ือเจอปัญหาก็สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ เพื่อให้ตนเองสามารถท างาน
ได้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้นีจ้ึงน าการเลน่ท่ีช่วยเอือ้อ านวยทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบดงักลา่วมา
จดัให้มีความหลากหลาย สนุก ผ่อนคลาย และท้าทายความสามารถซึ่งช่วยส่งเสริมทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กได้และจงูใจให้เด็กเกิดการพฒันาตนเองได้ดีขึน้ รวมทัง้เม่ือเด็กได้รับกิจกรรมการ
เล่นท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ืองกบัเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั ก็ช่วยให้ทกัษะ
การคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยู่ได้ยาวนานมากขึน้ และเด็กได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองท าสิ่ง
ใหม่ๆ ทกัษะใหม่ๆ รู้จกัเพื่อนใหม่ๆ ในการช่วยท าให้เด็กรู้จกัปรับตวัในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน ฝึกการ
ใช้ความคิด ความจ า การก ากับยับยัง้ควบคุมตนเอง มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้  รู้จัก
ประนีประนอม การวางแผนแก้ปัญหา มีการแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมาก
ขึน้ในบรรยากาศการเลน่ท่ีอบอุ่นผ่อนคลายสนกุสนาน สิ่งเหลา่นีช้่วยกระตุ้นการท างานของสมองสว่น
หน้าได้ดี ช่วยท าให้เด็กมีภาวะสมาธิสัน้ลดลง อาการอยูไ่มน่ิ่ง หนุหนัพลนัแลน่ลดลง มีสมาธิ การจดจ่อ
เพิ่มมากขึน้ รวมทัง้สามารถสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้ดีขึน้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Yeager, 
2009) 

ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงน าแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็น
ศนูย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จาก
การสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญ มาใช้เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ เน่ืองจากทัง้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ
สามารถช่วยพัฒนาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ ช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่งของเด็ก ท าให้เด็กสามารถ
ควบคมุยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ เกิดการปรับตวัได้ดีขึน้ รวมทัง้ยงัช่วยส่งเสริมทกัษะทางอารมณ์และ
สงัคมของเด็กได้ดี ส่งผลให้เด็กสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้ มีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน
ดีขึน้ นอกจากนีท้ัง้ทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ยัง
สามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้
เด็กสามารถควบคมุความคิด อารมณ์ และการกระท าต่างๆ จนส่งผลให้เด็กมีความมุ่งมัน่และท างาน
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย มีการก ากับยับยัง้ความคิดและพฤติกรรม ความจ าขณะท างาน ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การควบคมุอารมณ์ และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบท่ีมีคณุภาพมาก
ขึน้ 
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3. การศึกษาผลของโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคดิเชิง
บริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

จากการศกึษาผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 

3.1 เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีทกัษะ
การคิดเชิงบริหารท่ีสงูขึน้ในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะ
ก่อนการทดลอง ซึง่ผลท่ีได้สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยัข้อท่ี 1 

3.2 เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีทกัษะ
การคิดเชิงบริหารสงูกว่าเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับการเล่นบ าบดั ทัง้
ในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล ซึง่ผลท่ีได้สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยัข้อ
ท่ี 2 

3.3 เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีภาวะ
สมาธิสัน้ลดลงในระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อนการ
ทดลอง ซึง่ผลท่ีได้สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยัข้อท่ี 3 

3.4 เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเล่นบ าบดั มีภาวะ
สมาธิสัน้ลดลงมากกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในกลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้รับการเลน่บ าบดั ทัง้ใน
ระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล ซึง่ผลท่ีได้สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยัข้อท่ี 4 

จากผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยันัน้ เน่ืองจากโปรแกรมการเล่น
บ าบดัสามารถน ามาใช้เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้สงูขึน้ และช่วยลดภาวะสมาธิ
สัน้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากปัจจยัหลกั 3 
ประการ คือ ปัจจัยด้านโปรแกรมการเล่นบ าบดั ปัจจยัด้านผู้วิจยัในฐานะนกัเล่นบ าบดั และปัจจยั
ด้านเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในฐานะผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบดั โดยสามารถอภิปราย
ผลได้ดงันี ้

ปัจจยัด้านโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ี
มีสมาธิสัน้ ใช้แนวคิดของทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางเป็นหลัก ร่วมกับการใช้
กิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารโดยรวมและราย
องค์ประกอบอย่างเหมาะสม โดยโปรแกรมการเล่นบ าบดันีใ้ช้เวลาด าเนินการบ าบดัทุกสปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 16 ครัง้ เป็นระยะเวลารวมทัง้หมด 8 
สปัดาห์ มีขัน้ตอนในการบ าบดั 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้น เน้นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็กเป็น
พืน้ฐานส าคญั เพื่อให้เด็กเกิดความไว้วางใจในตวัผู้วิจยั อนัเป็นกญุแจส าคญัท่ีน าไปสูก่ระบวนการ
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ในขัน้อ่ืนๆ ต่อไป ขัน้ด าเนินการ เอือ้อ านวยให้เด็กเกิดการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอร่วมกับใช้กิจกรรมการเล่นต่างๆ ท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการส่งเสริมพฒันาทกัษะความจ าขณะท างาน การยบัยัง้ ความยืดหยุ่นทางการคิด 
การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ขัน้ยุติ สรุปถึงสิ่งท่ีได้รับและเรียนรู้
จากการเข้าร่วมการบ าบดั สนบัสนุนให้เด็กน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อส่งเสริมให้
เด็กสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารอย่างต่อเน่ืองได้ต่อไป รวมทัง้ดูแลให้เด็กไ ด้รับการ
ส่งเสริมพฒันาจากผู้ดแูลเด็กต่อไปด้วย ซึง่ทัง้ 3 ขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัใช้ทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็ก
เป็นศนูย์กลางเป็นทฤษฎีหลกั ร่วมกบัการใช้กิจกรรมการเลน่ตา่งๆ ท่ีช่วยเอือ้อ านวยตอ่การพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ให้ได้มากท่ีสดุ 

ส าหรับปัจจยัด้านผู้วิจยัในฐานะนกัเลน่บ าบดั ผู้วิจยัได้พฒันาสมัพนัธภาพท่ีดี อบอุ่น 
เป็นมิตรกบัเด็กตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดั ซึง่สมัพนัธภาพท่ีดีในการ
บ าบดันีเ้ป็นหัวใจส าคญัของการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง ผู้ วิจัยจึงให้ความส าคญักับการ
สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ จริงใจ เอาใจใส่ ห่วงใย เข้าใจและยอมรับเด็กในแบบท่ีเด็กเป็น
อย่างแท้จริง การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็กตลอดระยะเวลาของการบ าบดันีจ้ึงส่งผลให้เด็กรู้สกึ
ว่าตนเองได้รับการยอมรับ ได้รับความเข้าใจ รู้สึกปลอดภัย เกิดความไว้วางใจในตัวผู้ วิจัย มี
ก าลงัใจ มีพลงั รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะส ารวจ ค้นหา และค้นพบตวัตนของตนเอง อนั
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองต่อไป (Sweeney & Landreth, 2009) ซึ่งจากการเล่น
บ าบัดทัง้ 16 ครัง้ ผู้ วิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบัด มีการพัฒนา
สมัพนัธภาพท่ีดี เป็นมิตรกบัผู้วิจยั โดยเด็กสามารถเลน่ พดูคยุ เปิดเผยตนเอง ระบายปัญหา และ
หาทางจดัการกบัปัญหาผา่นการเลน่ได้เป็นอยา่งดี จงึกลา่วได้วา่ สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้วิจยักบั
เด็กเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการบ าบดัท่ีช่วยส่งผลให้เด็กมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ี
สูงขึน้ และมีภาวะสมาธิสัน้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้น่ืองจากสมัพันธภาพท่ีดีในการ
บ าบดั ช่วยพฒันาให้เด็กมีความไว้วางใจ มีความมัน่ใจในตนเองและผู้วิจยัมากขึน้ สามารถเข้าใจ
และยอมรับตนเองได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง อนัน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเองใน
ด้านความคิด อารมณ์ และพฤตกิรรมได้เป็นอยา่งดี 

ส่วนปัจจัยด้านเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในฐานะผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการเล่น
บ าบดั ในการศึกษาวิจยัครัง้นีพ้บว่า เด็กปฐมวยัทุกคนมีความเต็มใจในการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เล่นบ าบดั โดยเด็กให้ความสนใจ มีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้วิจยัและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ซึง่การท่ีเด็กมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั



  

 

261 

ผู้วิจยัและเพื่อนสมาชิกนีเ้องส่งผลให้เด็กมีอารมณ์ดี ผ่อนคลาย รู้สึกสนุก มีความสขุกบัการเล่น 
รู้สกึได้รับการยอมรับและเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่ม กล้าพดูคยุ เปิดเผยตนเอง มีความตัง้ใจ มุ่งมัน่ใน
การท ากิจกรรม มีก าลังใจท่ีดีในการเรียนรู้ ส ารวจ และพัฒนาตนเอง รวมทัง้เม่ือได้รับการฝึกฝน
สง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารอย่างตอ่เน่ือง เด็กจึงมีพฤติกรรมทกัษะการคดิเชิงบริหารท่ีดีขึน้ และ
มีพฤติกรรมสมาธิสัน้ลดลงได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการเล่นบ าบดัเด็กสามารถควบคุมตนเองให้มี
สมาธิจดจ่อกบัสิง่ท่ีก าลงัท าอยูไ่ด้ สามารถจดจ าข้อมลูได้ดีขึน้ มีจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์
ในการเล่น สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนได้อย่างยืดหยุ่น มีการแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม กล้าพดูคยุเปิดเผยปัญหาของตนเอง คิดหาวิธีในการจดัการกบัปัญหาได้ 
รู้จกัคิดวางแผนการท างาน ลงมือท างานตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไว้ มีสมาธิในการท างานจนส าเร็จ 
ตลอดจนสามารถตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ และแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี ้ 
เด็กยังมีความตัง้ใจน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเล่นบ าบัดไปใช้ในชีวิตประจ าวนัต่อไป ด้วยปัจจัย 
ด้านตวัเด็กดงักล่าวจึงท าให้ทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กสงูขึน้ และมีภาวะสมาธิสัน้ลดลงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับรายละเอียดเร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีมีตอ่การเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารให้สงูขึน้ และการช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้ 
สามารถอภิปรายผลเพิ่มเตมิได้ ดงันี ้

1) การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการยับยัง้ ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีของ 
การเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง(Child Centered Play Therapy: CCPT) ตามแนวคิดของ 
แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็นหลัก โดยใช้เทคนิคการบ าบัด 
ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาทกัษะด้านการยบัยัง้ของเด็ก เช่น การพดูสะท้อนความรู้สกึ การสะท้อน
พฤติกรรม และการสะท้อนเนือ้หาสาระ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าใจความคิด ความรู้สึก และการ
กระท าของตนได้ดีขึน้ มีการแสดงออกด้านการควบคมุยบัยัง้ตนเองอย่างเหมาะสมมากขึน้ รวมทัง้
ใช้เทคนิคการก าหนดขอบเขตเท่าท่ีจ าเป็น ด้วยการพดูรับรู้ความรู้สกึของเด็ก มีการสื่อสารก าหนด
ขอบเขต และให้ทางเลือกแก่เด็กด้วย เพื่อสง่เสริมให้เด็กมีการยบัยัง้ตนเอง ไม่ท าสิ่งท่ีไม่เหมาะสม
หรือรบกวนผู้ อ่ืน และแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัใช้กิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารด้านการยบัยัง้ของเด็ก เช่น เกมควบคมุยบัยัง้การเคลื่อนไหว เกมท าตามค าสัง่ โดย
ใช้ดนตรี การเต้น การวาดรูป เกมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ฝึกทกัษะการควบคมุยบัยัง้ความคิดและการ
กระท าของตนผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฮัลเพอรินและคณะ 
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(Halperin et al., 2012: 711-721) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองผลของการเล่นท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีสมาธิสัน้ พบว่า กิจกรรมการเต้นและการเคลื่อนไหวช่วย
สง่เสริมให้เด็กเกิดการยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ เพราะเด็กต้องฝึกควบคมุการเคลื่อนไหวของตนเองให้ไป
ตามจังหวะเพลง การเต้นและการเคลื่อนไหวจึงเป็นการเล่นท่ีสนุกและเป็นเทคนิคท่ีช่วยส่งเสริม
ทกัษะด้านการยบัยัง้ของเด็กได้ดี และสอดคล้องกับการศึกษาของโมเรโน่และคณะ (Moreno et 
al., 2011: 1425-1433) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยด้วย
ดนตรี ผลการศกึษาพบวา่ กิจกรรมดนตรีช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิ และสามารถยบัยัง้ตนเองได้
ดีขึน้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้สอดคล้องกบัการศกึษาของทราเวอโซและคณะ (Traverso et al., 
2015: 1-14) ท่ีพบว่า กิจกรรมการวาดรูปสามารถช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวัยในด้านการยับยัง้ได้เป็นอย่างดี เพราะเด็กได้ฝึกการควบคุมยับยัง้ตนเองเพื่อให้ได้รูป
ออกมาในแบบท่ีตนต้องการนัน่เอง 

2) การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างาน ผู้ วิจัยใช้
ทฤษฎีของการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตาม
แนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็นหลกั โดยใช้เทคนิค
การบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยต่อการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างานของเด็ก 
เช่น เทคนิคการเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพ โดยสร้างสมัพนัธภาพในการเลน่บ าบดัท่ีอบอุ่นสนกุสนาน 
ซึง่เม่ือเด็กๆ รู้สกึมีความสขุสนกุสนาน เด็กๆ สามารถคิดหาวิธีช่วยจ าและจดจ าสิ่งต่างๆ ผ่านการ
เล่นได้ดีขึน้ เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้นความจ า การพดูสะท้อนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
ของเด็ก เพื่อกระตุ้นสง่เสริมให้เด็กเข้าใจและจดจ าในสิง่ท่ีก าลงัท าอยูไ่ด้ดีขึน้ 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัใช้กิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างานของเด็ก เช่น เกมหาของ เกมจับคู่ เกมจดจ า โดยมีการ
ฝึกฝนทบทวนเลน่ซ า้ เพื่อช่วยสง่เสริมให้เด็กสามารถเรียนรู้ จดจ าสิ่งตา่งๆ ได้ดีขึน้ และสามารถน า
สิ่งท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ฮลัเพอรินและคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของ
โปรแกรมการเลน่ท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อย่าง
รุนแรง ผลการศกึษาพบว่า กิจกรรมการเล่นต่างๆ รวมทัง้เกมหาของ สามารถช่วยพฒันาความจ า
ของเด็กได้ดี ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และมีความคงทนของประสทิธิผลในอีก 3 เดือนตอ่มาด้วย 



  

 

263 

3) การเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ผู้วิจยัใช้
ทฤษฎีของการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตาม
แนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็นหลกั โดยใช้เทคนิค
การบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความยืดหยุน่ทางการคิดของเด็ก 
เช่น เทคนิคการเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยการยอมรับใน
ตวัเด็กแบบท่ีเด็กเป็น ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการใช้ความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ผ่านการเล่น เพื่อ
เสริมสร้างให้เด็กมีความมัน่ใจในตนเอง และพฒันาความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระท าได้ดี
ขึน้ 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัใช้กิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็ก เช่น เกมสลดัผลไม้โดยเด็กต้องย้ายท่ีตามช่ือ
ผลไม้ของตน เกมเต้นเลียนเสียงสตัว์โดยใช้การเต้นผสมผสานกบัการเลน่สมมติ เกมสร้างบ้านด้วย
ตวัตอ่ การปัน้ดนิเปลี่ยนเป็นรูปร่างตา่งๆ เกมนกัประดิษฐ์คิดค้นด้วยการสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิง่ของ
จากวสัดท่ีุมีอยู่ ซึง่ผลท่ีได้สอดคล้องกบัการศกึษาของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007: 
1-24) ท่ีพบว่า การเล่นสมมติช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กได้ดี เพราะการเล่น
สมมติช่วยพฒันาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น คิดแทนสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ปรับเปลี่ยน
จากการเล่นหนึ่งไปสู่อีกการเล่นหนึ่งได้อย่างยืดหยุ่นหลากหลาย และสอดคล้องกบัการศึกษาของ 
ฮัลเพอรินและคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ท่ีพบว่า กิจกรรมการเต้นช่วยฝึกความ
ยืดหยุน่ทางการคิดของเด็กได้อยา่งสนกุสนานและมีประสิทธิภาพ เพราะเด็กได้ฝึกปรับเปลี่ยนจาก
การเคลื่อนไหวหนึ่งไปยังอีกการเคลื่อนไหวหนึ่งให้มีความคล่องแคล่วมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนทางความคิดและการกระท าได้อยา่งยืดหยุน่มากขึน้ 

4) การเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์ ผู้วิจยัใช้ทฤษฎี
ของการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตามแนวคิด
ของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็นหลกั โดยใช้เทคนิคการบ าบดั
ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์ของเด็ก เช่น การแสดง
ความใส่ใจในตวัเด็ก ฟังในสิ่งท่ีเด็กเล่าอย่างตัง้ใจ แสดงความเห็นใจ รวมทัง้พดูสะท้อนความรู้สกึ
ของเด็ก เพื่อสง่เสริมให้เด็กเข้าใจและควบคมุอารมณ์ตนเองได้ดีขึน้ เทคนิคการถามค าถามเพื่อให้
เด็กได้ส ารวจความรู้สกึของตนเอง และหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เทคนิค
เอือ้อ านวยการตดัสินใจ โดยสนับสนุนให้เด็กฝึกคิดหาวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
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เพื่อให้เด็กได้ฝึกคดิแก้ปัญหาด้วยตนเอง และสง่เสริมให้เด็กมีความมัน่ใจวา่ตนเองมีความสามารถ
ท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้ 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัใช้กิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์ของเด็ก เช่น นิทานบ าบดั เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกควบคมุ
และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ความรุนแรงผ่านการเล่นบ าบดัจากนิทานท่ีได้
ฟัง การเล่นสมมติ จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กท าความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้ อ่ืน รวมทัง้สามารถหาวิธีการควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์ตา่งๆ อย่างเหมาะสม 
ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับการศึกษาของไพค์ทีน่าและคณะ (Pykhtina et al., 2012) ท่ีท าการศึกษา
เร่ืองผลของการเล่นบ าบัดท่ีมีต่อเด็กสมาธิสัน้โดยการใช้กิจกรรมนิทานหรือเร่ืองเล่าร่วมด้วย ผล
การศึกษาพบว่า กิจกรรมนิทานบ าบดัช่วยท าให้เด็กได้ส ารวจความรู้สกึนึกคิดของตนเอง มีความ
เข้าใจตนเองมากขึน้ ช่วยให้เด็กสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้ และมีสมาธิจดจ่อได้ดีขึน้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการศึกษาของเวสท์ (West, 1996) ท่ีพบว่า การเล่นบทบาท
สมมติช่วยท าให้เด็กเข้าใจความรู้สกึของตนเองและผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ สง่เสริมการเห็นใจและเข้าใจผู้ อ่ืน 
ช่วยพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ท าให้เด็กเข้าใจโลกภายในของตนเอง เข้าใจ
ความคิด ความรู้สกึ การกระท าของตนเองและผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ รวมทัง้สอดคล้องกบัการศกึษาของได
มอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007: 1-24) ท่ีพบว่า การเล่นสมมติช่วยส่งเสริมให้เด็กเข้าใจ
ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน รู้จกัเห็นใจผู้ อ่ืน และได้ฝึกการควบคมุอารมณ์ให้มีการแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมมากขึน้ 

5) การเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 
ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีของการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) 
ตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็นหลัก โดยใช้
เทคนิคการบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจดัการอย่าง
เป็นระบบของเด็ก เช่น การเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพท่ีดีในการบ าบดั ด้วยการแสดงความใสใ่จในตวั
เด็ก ฟังในสิ่งท่ีพดูอย่างตัง้ใจ แสดงความเข้าใจ ให้การยอมรับเด็ก รวมทัง้เอือ้อ านวยบรรยากาศ
การเล่นท่ีอบอุ่นสนุกสนาน เพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ได้รับการยอมรับ และเรียนรู้ทกัษะการวางแผน
จดัการผ่านการเล่นได้ดีขึน้ การเอือ้อ านวยการตดัสินใจและความรับผิดชอบ โดยสนบัสนนุให้เด็ก
พึง่พาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกท่ีจะตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้
ผลจากการกระท าของตนและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สามารถคิดวางแผน ลงมือท า และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึน้ การให้ก าลงัใจ และ  
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ช่ืนชมข้อดีของเด็ก เช่น ช่ืนชมความพยายามในการคิดวางแผนการท างานของเด็ก การลงมือท า  
สิง่ตา่งๆ ด้วยตนเอง การแก้ไขปัญหา เพื่อสง่เสริมให้เด็กมีความพยายามในการคิดวางแผนจดัการ 
ลงมือท างานด้วยตนเอง และท างานได้ส าเร็จมากขึน้ 

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยใช้การเล่นท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
ด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบของเด็ก เช่น การเลน่วางแผนสร้างตกึด้วยบลอ็กและตวัตอ่ 
การเลน่สมมติวางแผนเก็บของ เพื่อสง่เสริมทกัษะการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ให้เด็กได้ฝึก
การวางแผนตัง้เป้าหมาย ลงมือท างานตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้อย่างเป็นขัน้ตอน สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้และท างานได้ส าเร็จ ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับการศึกษาของไดมอนด์และคณะ 
(Diamond et al., 2007: 1-24) ท่ีพบว่า การเลน่สมมติช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
เพราะเด็กต้องวางแผนการเลน่ไว้ลว่งหน้าว่าจะเลน่เป็นอะไร จะท าอะไร จะมีอะไรเกิดขึน้บ้าง การ
เล่นสมมติจึงเป็นการเล่นท่ีสนุกสนานและช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผน
จดัการอย่างเป็นระบบของเด็กได้เป็นอย่างดี รวมทัง้สอดคล้องกบัการศึกษาของธีโบดิวและคณะ 
(Thibodeau et al., 2016: 120-128) ท่ีศกึษาผลของการเล่นสมมติท่ีมีต่อทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างคือ เด็กปฐมวยัจ านวน 110 คน ท่ีมีอายุ 3-5 ปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มท่ีได้รับการเล่นสมมติ 2) กลุ่มท่ีไม่ได้รับการเล่นสมมติ 3) กลุ่มท่ีท ากิจกรรมตามปกติ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมคือ 5 สปัดาห์ มีการทดสอบก่อนและทดสอบหลงั โดยครูเป็นผู้
ประเมินเด็กด้วยแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร ผลการศึกษาพบว่า เด็กท่ีได้รับการเล่นสมมติมี
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้มาก รวมทัง้เด็กยงัสามารถให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในการเล่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ส่วนกลุ่มตวัอย่างอีกสองกลุ่มนัน้ ไม่พบว่ามีทกัษะการคิดเชิง
บริหารท่ีเพิ่มขึน้แต่อย่างใด สรุปผลได้ว่า การเล่นสมมติมีผลต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ในเดก็ปฐมวยัได้โดยตรงอย่างมีประสทิธิภาพ 

6) การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารโดยรวม ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีของการเล่น
บ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ 
(Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็นหลกั โดยใช้เทคนิคการบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยต่อ
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารโดยรวมของเด็ก เช่น เทคนิคการก าหนดขอบเขต เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กยับยัง้ควบคุมตนเองได้ดีขึน้ มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมมากขึ น้ เทคนิคการเอือ้อ านวย
สมัพนัธภาพในการบ าบดัท่ีอบอุ่นสนกุสนาน เพื่อสง่เสริมให้เด็กเรียนรู้และจดจ าสิ่งตา่งๆ ผ่านการ
เล่นได้ดีขึน้ เทคนิคการเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้ฝึกคิดยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าได้อย่างคลอ่งแคล่วยืดหยุ่นมากขึน้ 
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เทคนิคการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ มีการ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ความรุนแรง เทคนิคการเอือ้อ านวยการตดัสินใจและ
ความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการคิดวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบได้มากขึน้ มีความ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง สามารถตดัสินใจท าสิง่ตา่งๆ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึน้  

นอกจากนี ้ผู้วิจยัใช้กิจกรรมการเล่นท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารโดยรวมของเด็ก โดยมีการเล่นเพื่อฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
อย่างตอ่เน่ือง เช่น การเล่นส่งเสริมทกัษะด้านการยบัยัง้ด้วยเกมควบคมุยบัยัง้การเคลื่อนไหว เกม
ท าตามค าบอก การเล่นส่งเสริมทกัษะด้านความจ าขณะท างานโดยใช้เกมจดจ า เกมจบัคู่ เกมหา
ของ การเล่นส่งเสริมทักษะด้านความยืดหยุ่นทางการคิดโดยใช้การปัน้ การเต้นและเคลื่อนไหว 
การเล่นส่งเสริมทักษะด้านการควบคุมอารมณ์โดยใช้นิทานบ าบัด เกมทายใจ การเล่นส่งเสริม
ทกัษะด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบด้วยการเลน่สมมติวางแผนเก็บของ วางแผนจดังาน
เลีย้ง เป็นต้น ซึง่ผลท่ีได้สอดคล้องกบัการศกึษาของไดมอนด์ (Diamond, 2012) ท่ีพบว่า กิจกรรม
ท่ีมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านร่างกายของเด็ก ซึ่งกิจกรรมท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กนัน้ควรเป็น
กิจกรรมท่ีจงูใจเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมกบัเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั โดยกิจกรรม
ท่ีท าต้องเป็นกิจกรรมท่ีเด็กรัก ช่ืนชอบ รู้สกึสนุก มีความสขุท่ีได้ท า ขณะเดียวกนัก็ควรเป็นกิจกรรมท่ี
ท้าทายความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กไม่รู้สกึเบื่อ โดยควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองท าสิง่ใหม่ๆ  
ท่ีหลากหลายเพื่อเด็กจะได้ออกจากขีดความสามารถเดิม (Comfort Zone/ Zone of Proximal 
Development) ไปสูขี่ดความสามารถใหมท่ี่เด็กสามารถท าได้เองโดยมีการช่วยเหลือเพียงเลก็น้อย 
รวมทัง้ควรเน้นให้เด็กได้ฝึกฝนท ากิจกรรมท่ีกระตุ้นท้าทายความสามารถอยา่งตอ่เน่ืองด้วย  

ผลจากการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของ
เด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในการวิจัยนี  ้จึงพบว่า โปรแกรมการเล่นบ าบัดสามารถช่วย
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้สงูขึน้ในรายองค์ประกอบและโดยรวม และช่วยลด
ภาวะสมาธิสัน้ลงในรายองค์ประกอบและโดยรวม ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ผล
ท่ีได้สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยั และสอดคล้องกบัการศึกษาของสจวร์ต (Stewart et al., 
2016) ท่ีพบว่า การเล่นบ าบดัสามารถช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การเลน่บ าบดัช่วยพฒันาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ ช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่งของเด็ก ท าให้เด็กสามารถ
ควบคมุยบัยัง้ตนเองได้ดีขึน้ ปรับตวัได้ดีขึน้ รวมทัง้การเลน่บ าบดัยงัช่วยสง่เสริมทกัษะทางอารมณ์
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และสงัคมของเด็กได้ดี สง่ผลให้เด็กสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้ มีความสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืนดีขึน้ นอกจากนี ้การเล่นบ าบดัยงัสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงู หรือทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะการเล่นบ าบดั
ช่วยปรับโครงสร้างสมองสว่นหน้าของเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้และทกัษะการคดิเชิงบริหารท่ีบกพร่อง
ไปให้มีการท างานได้ยืดหยุ่นมากขึน้ มีประสิทธิภาพในการท างานได้ดีขึน้ สอดคล้องกบัการศกึษา
ของยีเอเจอร์ (Yeager, 2009) ท่ีพบว่า กิจกรรมการเล่นบ าบัดท่ีมีความหลากหลาย สนุก  
ผ่อนคลาย สามารถช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างสนุกสนานและจูงใจให้
เด็กเกิดการพฒันาตนเองได้ดีขึน้ รวมทัง้เม่ือเด็กได้รับกิจกรรมการเลน่ท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะการคิด
เชิงบริหารอย่างตอ่เน่ืองกบัเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั ก็ช่วยให้ทกัษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยู่
ได้ยาวนานมากขึน้ และเด็กได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ รู้จักเพื่อน
ใหม่ๆ ในการช่วยท าให้เด็กรู้จักปรับตวัในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ฝึกการใช้ความคิด ความจ า การ
ก ากบัยบัยัง้ควบคมุตนเอง มีความคิดท่ียืดหยุ่นมากขึน้ รู้จกัประนีประนอม การวางแผนแก้ปัญหา 
มีการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากขึน้ในบรรยากาศการเล่นท่ีอบอุ่นผ่อน
คลายสนกุสนาน สิง่เหลา่นีช้่วยกระตุ้นการท างานของสมองสว่นหน้าได้ดี ช่วยให้เด็กมีภาวะสมาธิสัน้
ลดลง อาการอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลนัแล่นลดลง มีสมาธิ การจดจ่อเพิ่มมากขึน้ มีทักษะการคิดเชิง
บริหารท่ีมีคณุภาพมากขึน้ และสอดคล้องกบัการศกึษาของโอนีลและคณะ (O’ Neill et al., 2012: 
1165-1167) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองผลของการเล่นบ าบดัท่ีมีต่อการพฒันาความคิด อารมณ์
และสงัคมในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยท าการเล่นบ าบดักบัเด็กๆ สปัดาห์ละครัง้ ครัง้ละ
ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นจ านวนทัง้หมด 16 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่าการเล่นบ าบัดสามารถช่วย
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ช่วยลดระดบัความ
รุนแรงของภาวะสมาธิสัน้ในด้านการอยู่ไม่นิ่ง และการหุนหันพลนัแล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้ยงัพบว่าการเลน่บ าบดัท่ีมีบรรยากาศการเลน่ท่ีอบอุ่น ปลอดภยั สนกุสนาน ช่วยให้เด็ก
สามารถแสดงออกสื่อสารได้ดีขึน้ ปรับความคิดให้มีความยืดหยุน่ได้มากขึน้ รวมทัง้สามารถเรียนรู้
ท่ีจะปรับตวัและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนได้ดีขึน้ผ่านการเล่นอีกด้วย การเล่นบ าบดัจึงเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูมากวิธีหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ 

ปัจจยัส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีโปรแกรมการเล่นบ าบดัสามารถเสริมสร้างทกัษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้เป็นอย่างดีนัน้ เป็นผลเน่ืองมาจากโปรแกรม
นีมี้การฝึกทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหารรายด้านและโดยรวมทัง้ 5 องค์ประกอบซ า้ๆ หลายครัง้
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อยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าสม ่าเสมอ ซึง่การฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหารซ า้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง
สม ่าเสมอนีเ้องท่ีช่วยกระตุ้นกลไกการท างานของสมองในเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้มีการปรับตวั
ทางโครงสร้างใหม่ ปรับเปลี่ยนวงจรประสาทให้เกิดการปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมท่ีได้รับการสง่เสริม
ให้ดีขึน้ วงจรประสาทเกิดการเช่ือมโยงอย่างซบัซ้อนได้ดีขึน้เพื่อให้สมองสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกุล, 2557ก) ซึง่สอดคล้องกบัท่ีผู้ ให้ข้อมลูได้กล่าวว่า
การฝึกฝนส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ซ า้ๆ ต่อเน่ืองเป็น
ประจ าสม ่าเสมอสามารถช่วยปรับเปลี่ยนวงจรประสาทและโครงสร้างสมองของเด็กให้เกิดการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารได้เป็นอย่างดี โดยการฝึกซ า้นี ้เป็นการฝึกอย่างสม ่าเสมอโดยใช้
โปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิ
สัน้ และมีการฝึกฝนท ากิจกรรมการเล่นท่ีกระตุ้นท้าทายความสามารถอย่างต่อเน่ือง เพราะการ
ฝึกฝนท่ีท้าทายความสามารถของเด็กอย่างต่อเน่ืองคือกญุแจส าคญัของการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้ประสบความส าเร็จ และช่วยให้ทักษะการคิดเชิง
บริหารมีความคงทนอยู่ได้ยาวนานมากขึน้นัน่เอง (Diamond, 2012) ซึ่งเม่ือเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้ได้รับการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้ดีขึน้ ภาวะสมาธิสัน้ก็ย่อมลดลงด้วย 
(Wahlstedt et al., 2008; Willcutt et al., 2005) 

จากการอภิปรายผลด้วยข้อค้นพบดงักล่าวข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่า โปรแกรม
การเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มีความ
เหมาะสมต่อการน ามาเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ให้มี
ทกัษะการคดิเชิงบริหารท่ีสงูขึน้ และมีภาวะสมาธิสัน้ลดลงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยัง้ ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคมุอารมณ์ และด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ซึง่จาก
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ และการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า องค์ประกอบด้านท่ีมี
อิทธิพลตอ่การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มากท่ีสดุ คือ ด้าน
การยบัยัง้ และด้านความจ าขณะท างาน ดงันัน้ ในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จึงควรพฒันาให้ครบทกุองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการยบัยัง้ 
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และด้านความจ าขณะท างาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของ
เด็ก 

2) จากผลการวิจยัในครัง้นี ้ผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการดูแลและพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ เช่น ผู้ปกครอง คณุครู สามารถน าแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้ท่ีได้จากการวิจยันี ้น ามาใช้ประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปกครองสามารถประยกุต์น าแบบวดัทกัษะการคิดเชิง
บริหารท่ีได้จากการวิจยันีไ้ปใช้ในการสงัเกตและประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กขณะอยู่ท่ี
บ้าน และครูสามารถน าแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารนีไ้ปใช้ในการสงัเกตและวดัประเมินทกัษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กขณะอยู่ท่ีโรงเรียน โดยผู้วดัทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กต้องรู้จกัและ
ใกล้ชิดกบัเด็กเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

3) จากผลการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ สามารถน าโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีได้จากการวิจยันีน้ ามาใช้สง่เสริมทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวยัให้พัฒนาได้ดีขึน้ รวมทัง้ช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ของเด็กลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถน าโปรแกรมนีม้าประยกุต์ใช้กบัเด็กได้ตามความเหมาะสมกบัสถานท่ี 
และวสัดุอุปกรณ์การเล่นท่ีมีอยู่ เช่นผู้ปกครองอาจจัดพืน้ท่ีให้เด็กได้วิ่งเล่นในบริเวณบ้านอย่าง
ปลอดภยั เพื่อสง่เสริมทกัษะการยบัยัง้ด้วยการเลน่เกม “แปะแข็ง” กบัเด็ก หรือครูอาจน าสติ๊กเกอร์
สีสนัสดใสท่ีมีอยู่มาใช้เป็น “สมบตัิ” ในการเล่นเกม “หาสมบตัิ” เพื่อพฒันาความจ าขณะท างาน
ของเด็ก เป็นต้น 

4) จากผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ ช่วยพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้สงูขึน้ และ
ช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ของเด็กได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กจึงสามารถน าโปรแกรมท่ีได้
จากการวิจยันีไ้ปปรับใช้กบัเด็กได้ตามความเหมาะสมกบับริบทของเดก็ท่ีต้องการพฒันา เพราะเดก็
แตล่ะคนอาจมีบริบทในด้านท่ีต้องพฒันาตา่งกนั 

5) ข้อค้นพบจากการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นี ้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กสามารถน าโปรแกรมนีไ้ปใช้ร่วมกบั
กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับความชอบความสนใจของเด็ก สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ โดยครูอาจน าโปรแกรมนีไ้ปประยกุต์ใช้ร่วมกบักิจกรรมการสอนเด็กในห้องเรียน เช่น 
เล่นต่อบล็อก ปัน้ดินน า้มนั เล่นเกมหาของ เล่นทายอารมณ์เพื่อน เล่นสมมติจ าลองสถานการณ์ 
เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบ ส าหรับผู้ปกครองก็สามารถ
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น าโปรแกรมการเล่นนีไ้ปปรับใช้กบัเด็กร่วมกบัการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัได้เช่นกนั เช่น เล่า
นิทานให้ลกูฟัง ฝึกให้ลกูจดักระเป๋าเอง พาลกูไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ  เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1) ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป ผู้ท าการวิจยัควรไปสงัเกตสถานการณ์จริงขณะครูตอบ

แบบวดัของเดก็ด้วยตนเอง เพื่อให้การตอบแบบวดัมีความแมน่ย าและมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
2) การวดัประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ควรมีหลาย

มิติ จึงควรมีการตอบแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กทัง้จากครูและผู้ปกครอง เพื่อให้มิติใน
การวดัประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ 

3) ผู้น าโปรแกรมการเลน่บ าบดันีไ้ปใช้ในครัง้ตอ่ไปควรตระหนกัวา่ การสร้างสมัพนัธภาพ
ท่ีดีกับเด็กเป็นหัวใจส าคัญของการใช้โปรแกรมการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง ผู้ น า
โปรแกรมการเล่นบ าบดันีไ้ปใช้กับเด็กจึงควรสร้างสมัพันธภาพท่ีดี อบอุ่น สนุกสนาน ปลอดภัย 
และเป็นมิตรกบัเด็ก เพื่อให้การบ าบดัด าเนินไปได้อยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

4) โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้นี ้เป็นโปรแกรมการเลน่บ าบดัท่ีใช้แนวคดิทฤษฎีการเลน่บ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางเป็น
หลัก ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไป อาจศึกษาโปรแกรมการเล่นบ าบัดในแนวคิดทฤษฎีอ่ืนท่ี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะ  
สมาธิสัน้ได้ เช่น ทฤษฎีการเล่นบ าบดัทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Play 
Therapy) เป็นต้น 

5) จากผลการวิจยั พบว่า การเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะ
สมาธิสัน้มีปัจจยัสนบัสนนุท่ีดีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กด้วยการท่ีเด็กมี
สมัพันธภาพท่ีดีกับครูและผู้ปกครอง จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองการสร้างสมัพันธภาพท่ีดี
ระหว่างเด็กกบัครู และระหว่างเด็กกบัผู้ปกครอง เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กตอ่ไป 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ให้
มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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1. อ.ดร. ครรชิต แสนอบุล อาจารย์ประจ าสาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 
  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา 
  การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
  ศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อ.ดร. จารุทศัน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้ รับใบอนญุาตบ้านรักเนอร์สเซอร่ีสคลู 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาองค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ค าถามเกร่ิน  

1 ทา่นมีประสบการณ์ด้านการเสริมสร้าง EF ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มาเป็นระยะเวลานาน
เทา่ใด 

2 ขอให้ทา่นช่วยเลา่เก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างานของทา่น ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา EF ใน
เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

ค าถามหลัก  
3 ในทศันะของทา่น ทา่นคิดวา่ EF มีความหมายว่าอยา่งไร 

3.1 ทา่นคิดวา่เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มีลกัษณะของ EF เป็นอยา่งไร 
3.2 ทา่นคิดวา่เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มีลกัษณะของ EFแตกตา่งจากเด็กปกติอย่างไร 

4 ทา่นคิดวา่องค์ประกอบของ EF ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 4.1 จากข้อ 4 ทา่นคิดวา่แตล่ะองค์ประกอบ มีความหมายวา่อย่างไร 

4.2 ทา่นคิดวา่องค์ประกอบใดเป็นองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบใดเป็นองค์ประกอบเสริม 
4.3 ทา่นคิดวา่พฒันาการขององค์ประกอบเป็นอยา่งไร องค์ประกอบใดเกิดขึน้ก่อน-หลงั

ตามล าดบั 
5 ทา่นคิดวา่เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้ มีพฤติกรรมของ EF ในแตล่ะองค์ประกอบเป็น

อยา่งไร 
 5.1 ทา่นคิดวา่พฤติกรรมด้านการยบัยัง้ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็นอย่างไร  

5.2 ทา่นคิดวา่พฤติกรรมด้านความจ าขณะท างานของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็นอยา่งไร 
5.3 ทา่นคิดวา่พฤติกรรมด้านความยืดหยุน่ทางการคิดของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็น

อยา่งไร 
5.4 ทา่นคิดวา่พฤติกรรมด้านการควบคมุอารมณ์ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็นอยา่งไร 
5.5 ทา่นคิดวา่พฤติกรรมด้านการวางแผนจดัการของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็นอยา่งไร 
5.6 ทา่นคิดวา่พฤติกรรมด้านอื่นๆ ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้เป็นอยา่งไร (ถ้ามี) 

6 ทา่นคิดวา่การศกึษาเร่ืององค์ประกอบของ EF ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีความส าคญั
อยา่งไร 

 6.1 ทา่นคิดวา่การศกึษาเร่ืององค์ประกอบของ EF ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มีสว่นช่วยใน
การพฒันา EF ของเดก็ได้อยา่งไร 

6.2 ทา่นคิดวา่การศกึษาเร่ืององค์ประกอบของ EF ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ใครบ้าง อยา่งไร 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพฒันาทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ค าถามเกร่ิน  

1 ทา่นมีประสบการณ์ด้านการเสริมสร้าง EF ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มาเป็นระยะ
เวลานานเทา่ใด 

2 ขอให้ทา่นช่วยเลา่เก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างานของทา่น ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา EF ใน
เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

ค าถามหลัก  
3 ทา่นคิดวา่การเลน่บ าบดัช่วยเสริมสร้าง EF ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้อยา่งไร 

3.1 ด้านการยบัยัง้ 
3.2 ด้านความจ าขณะท างาน 
3.3 ด้านความยืดหยุน่ทางการคิด 
3.4 ด้านการควบคมุอารมณ์ 
3.5 ด้านการวางแผนจดัการ 

4 ทา่นคิดวา่ผู้ เสริมสร้าง EF ในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ด้วยการเลน่ ควรมีบทบาทหน้าท่ี
อยา่งไร 

5 ทา่นคิดวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้าง EF ให้แก่เดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดี 
5.1 ทา่นคิดวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้าง EF ด้านการยบัยัง้ของเดก็ได้เป็นอยา่งดี 
5.2 ทา่นคิดวา่ท่านคิดวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้าง EF ด้านความจ าขณะท างานของเดก็ได้เป็น
อยา่งดี 
5.3 ทา่นคิดวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้าง EF ด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเดก็ได้เป็นอยา่งดี 
5.4 ทา่นคิดวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้าง EF ด้านการควบคมุอารมณ์ของเดก็ได้เป็นอยา่งดี 
5.5 ทา่นคิดวา่การเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้าง EF ด้านการวางแผนจดัการของเดก็ได้เป็นอยา่งดี 

6 ทา่นคิดวา่ขัน้ตอนการเลน่ท่ีใช้ในการเสริมสร้าง EF ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้
ประกอบด้วยก่ีขัน้ตอน มีขัน้ตอนอะไรบ้าง แตล่ะขัน้ตอนช่วยเสริมสร้าง EF ได้อยา่งไร 

 6.1 จากข้อ 6 ทา่นคิดวา่ขัน้ตอนใดส าคญัที่สดุ (เช่น ขัน้เร่ิมต้นสร้างสมัพนัธภาพ ขัน้ด าเนินการ  
ขัน้ยตุิการเลน่ เป็นต้น) เพราะอะไร 
6.2 ทา่นคิดวา่แนวทางการสง่เสริมในแตล่ะขัน้ตอนให้ส าเร็จ สามารถท าได้อยา่งไร 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างโปรแกรมการเล่นบ าบดัเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ (ตอ่) 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ค าถามหลัก  

7 ทา่นคิดวา่ปัจจยัหรือเง่ือนไขใดท่ีท าให้การเลน่บ าบดัสามารถช่วยเสริมสร้าง EF ในเดก็ปฐมวยัท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้ได้ส าเร็จ 

8 ทา่นคิดวา่รูปแบบของกิจกรรมการเลน่บ าบดัท่ีมีความเหมาะสมตอ่การพฒันา EF ในเดก็ปฐมวยัท่ี
มีภาวะสมาธิสัน้นัน้ควรเป็นอยา่งไร 
8.1 ทา่นคิดวา่ระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมควรมีจ านวนก่ีครัง้ แตล่ะครัง้ควรมีความยาวนาน
เทา่ไร ความถ่ีเป็นอยา่งไร 
8.2 กิจกรรมการเลน่เพ่ือการพฒันา EF ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ มีความคล้ายคลงึ หรือ
ความแตกตา่งจากเดก็ปกติหรือไม ่อย่างไร 
8.3 สื่อ หรืออปุกรณ์ใช้ ควรมีอะไรบ้าง อย่างไร 
8.4 ข้อควรพิจารณาอื่นๆ ท่ีควรค านงึถงึมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบวัดทักษะการคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 
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แบบวัดทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 
 
ข้อมูลทั่วไป 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัเพศของเดก็ 
1. เด็กเป็นเพศ 
 (  ) ชาย (  ) หญิง 
 
แบบวัดทกัษะการคิดเชิงบริหารในเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

ค าชีแ้จง ในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมานี ้เด็กมีพฤติกรรมต่อไปนีม้ากเพียงใด กรุณา
เลือกตอบข้อท่ีตรงกบัเด็กตามความเป็นจริงมากท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
 5 หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็มากท่ีสดุ 
 4 หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็มาก 
 3 หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็ปานกลาง 
 2 หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็น้อย 
 1 หมายถึง สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเดก็น้อยท่ีสดุ หรือไม่สอดคล้องเลย 
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ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัพฤติกรรมของเด็กตามความเป็นจริง
มากท่ีสดุเพียงข้อเดียว เพื่อแสดงระดบัความคดิเห็นของท่านท่ีมีตอ่ตวัเด็ก 
 

พฤตกิรรมของเดก็ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบด้านการยับยัง้      

1. เดก็สามารถอดทนรอให้คนอ่ืนพดูจบก่อนได้โดยไมพ่ดูแทรก       
2. เม่ือเดก็อยากท าสิง่ใดก็มกัจะท าทนัที โดยไม่คิดให้ดีเสียก่อน       
3. เดก็สามารถจดจ่อกบังานได้จนส าเร็จโดยไมว่อกแวก      
4. เดก็สามารถนัง่ท ากิจกรรมอยูก่บัท่ีได้ตามเวลาท่ีก าหนดได้      
5. เดก็รู้จกัคิดก่อนลงมือท า และคิดถึงผลเสียท่ีจะตามมาได้       

องค์ประกอบด้านความจ าขณะท างาน      
6. เม่ือสัง่ให้เด็กท างานมากกวา่ 1 อยา่ง เดก็จะจ าได้เพียงค าสัง่แรกหรือ
ค าสัง่สดุท้ายเท่านัน้ 

     

7. เดก็สามารถจ าสิง่ท่ีครูสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้      
8. เดก็มกัท าผิดในเร่ืองเดิมๆ ซ า้ๆ ท่ีครูเคยสอนไปแล้ว      
9. เดก็ชอบเลน่เกมท่ีต้องใช้ความจ าได้ดี เช่น เกมจบัคูรู่ปภาพ เกมจดจ า
ค าสัง่  

     

10. เดก็สามารถจดจ าสิง่ท่ีเคยเรียนไปแล้วได้      
องค์ประกอบด้านความยืดหยุ่นทางการคดิ      

11. เม่ือครูให้เด็กย้ายท่ีนัง่ เด็กก็สามารถย้ายได้โดยไมย่ดึติดกบัท่ีนัง่เดิม      
12. เดก็สามารถปรับตวัให้เข้ากบักฎกติกาใหม่ๆ  ได้โดยไมห่งดุหงิด       
13. เม่ือเจอปัญหา เด็กสามารถคิดยืดหยุน่หาทางออกใหม่ๆ  ได้       
14. เม่ือของเลน่ท่ีชอบหายหรือพงั เด็กสามารถคิดพลิกแพลงหาสิง่อ่ืนมา
เลน่ทดแทนได้  

     

15. เดก็มกัมีปัญหาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมท่ีเคยท ามาให้แตกตา่งไป
จากเดิม 

     

16. เดก็สามารถควบคมุความโกรธได้โดยไมใ่ช้ความรุนแรง       
17. เม่ือเดก็มกัผิดหวงัเสียใจ ใช้เวลาไมน่านก็กลบัคืนสูอ่ารมณ์ปกติได้       
18. โดยรวมแล้วเดก็เป็นคนอารมณ์ดี      
19. เดก็สามารถบอกอารมณ์ความรู้สกึของตนเองได้วา่รู้สกึอยา่งไร      
20. เดก็มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสิ่งท่ีเข้ามากระตุ้น       
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พฤตกิรรมของเดก็ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ      

21. เดก็สามารถเร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตนเองได้โดยไมต้่องมีคนบอก      
22. เดก็รู้จกัวางแผนการท างานท่ีครูมอบหมายได้      
23. เดก็สามารถท างานเป็นขัน้ตอนได้ เช่น ถอดรองเท้าน าไปวางไว้ท่ีช่อง
ของตนเอง 

     

24. เดก็ไมจ่ดัล าดบัความส าคญัของสิง่ท่ีต้องท า เช่น ไปเลน่ก่อนแล้วคอ่ย
ท างาน ท าให้ท างานไมเ่สร็จทนัเวลา 

     

25. เดก็รู้จกัวางแผนจดักระเป๋านกัเรียนเองได้      



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินพฤตกิรรมเดก็ 
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แบบประเมินพฤตกิรรมเดก็ 
ช่ือเด็ก (นามสมมต)ิ ........................................................... อาย ุ.................... ครัง้ท่ี ............... 
วนัท่ี ............................... เร่ือง ............................................................................................... 
ข้อที่ พฤตกิรรม ใช่ ไม่ใช่ 

 พฤตกิรรมด้านการมีสมาธิ   
1 เด็กมีสมาธิในการเลน่อย่างตอ่เน่ืองเกิน 5 นาที   
2 เด็กฟังเม่ือมีคนมาพดูด้วย   
3 เด็กท าตามค าสัง่ได้   
4 เด็กเลน่เสร็จแล้วเก็บของเลน่   
5 เด็กมีความพยายามในการท างานให้ส าเร็จ เช่น ตอ่บล็อกได้ส าเร็จ ปัน้

ดินน า้มนัได้ส าเร็จ 
  

6 เด็กนัง่อยูก่บัท่ีในช่วงล้อมวงได้จนครบเวลา   
7 เด็กผลดักนัเลน่กบัเพื่อนได้   
8 เด็กไม่พดูแทรก อดทนรอให้ถึงคราวพดูของตนได้   
9 เด็กเลน่ได้โดยไม่รบกวน หรือขดัจงัหวะเพ่ือน   
10 เด็กเลน่หรือท ากิจกรรมอยา่งเงียบๆ ได้   
 พฤตกิรรมด้านทกัษะการคิดเชิงบริหาร   

11 เด็กจดจ่อกบัสิง่ท่ีก าลงัเลน่อยูไ่ด้นานจนจบช่วงเลน่นัน้ๆ   
12 เด็กไม่แย่งของเพื่อน   
13 เด็กตอบค าถามในเร่ืองท่ีครูเลา่ได้ถกูต้อง   
14 เด็กเลา่ถึงสิง่ท่ีท าในครัง้ท่ีแล้วได้   
15 เด็กเลน่สวมบทบาทสมมตไิด้   
16 เด็กปรับตวัเข้ากบักิจกรรมใหม่ๆ  ได้โดยไมห่งดุหงิด   
17 เด็กมีอารมณ์ดี ยิม้แย้มร่าเริง   
18 เด็กสามารถเลน่กบัเพื่อนได้ดีโดยไม่ใช้อารมณ์รุนแรง   
19 เด็กเร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตวัเองได้   
20 เด็กเลน่เกมท่ีต้องใช้การวางแผนได้   

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

แบบสัมภาษณ์ครู 
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แบบสัมภาษณ์ครู 
 

1. การเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดันี ้ช่วยเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ได้
หรือไม่ อยา่งไร 
1.1 ทกัษะด้านการยบัยัง้ 

1.1.1 กิจกรรมการเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านการยบัยัง้ได้ดี 

1.1.2 ข้อเสนอแนะ 

1.2 ทกัษะด้านความจ าขณะท างาน 
1.2.1 กิจกรรมการเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านความจ าขณะท างานได้ดี 

1.2.2 ข้อเสนอแนะ 

1.3 ทกัษะด้านการควบคมุอารมณ์ 
1.3.1 กิจกรรมการเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านการควบคมุอารมณ์ได้ดี 

1.3.2 ข้อเสนอแนะ 

1.4 ทกัษะด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 
1.4.1 กิจกรรมการเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็น

ระบบได้ดี 

1.4.2 ข้อเสนอแนะ 

1.5 ทกัษะด้านการคิดเชิงบริหารโดยรวม 
1.5.1 กิจกรรมการเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านการคิดเชิงบริหารโดยรวมได้ดี 

1.5.2 ข้อเสนอแนะ 

2. การเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดันี ้ช่วยลดภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ได้หรือไม่ อยา่งไร 
2.1 ภาวะซน/ วูว่าม 

2.1.1 กิจกรรมการเลน่ใดท่ีช่วยลดภาวะซน/ วูว่ามได้ดี 

2.1.2 ข้อเสนอแนะ 
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2.2 ภาวะขาดสมาธิ 
2.2.1 กิจกรรมการเลน่ใดท่ีช่วยลดภาวะขาดสมาธิได้ดี 

2.2.2 ข้อเสนอแนะ 

2.3 สมาธิโดยรวม 

 2.3.1 กิจกรรมการเลน่ใดท่ีช่วยเสริมสร้างสมาธิโดยรวมได้ดี 

 2.3.2 ข้อเสนอแนะ 

3. เด็กรู้สกึอยา่งไรจากการเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดันี ้
เด็กได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโปรแกรมการเลน่บ าบดันี ้
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คา่ดชันีความสอดคล้อง IOC ของแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 
- คา่ดชันีความสอดคล้อง IOC ของแบบวดัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
- ค่าดชันีความสอดคล้อง IOC ของโปรแกรมการเลน่บ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
องค์ประกอบทักษะ
การคดิเชงิบริหาร 

ข้อที่ 
คะแนนความเหน็
ผู้ทรงคุณวุฒคินที่ 

คะแนนรวม IOC หมายเหตุ 

  1 2 3    
ค าถามเกร่ิน 1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
ค าถามหลกั 3 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   3.1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   3.2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 4 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   4.1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   4.2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   4.3 0 +1 +1 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
 5 +1 0 +1 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
   5.1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.3 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.4 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.5 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.6 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 6 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   6.1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   6.2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
การสร้างโปรแกรม 
การเล่นบ าบัด 

ข้อที่ 
คะแนนความเหน็
ผู้ทรงคุณวุฒคินที่ 

คะแนนรวม IOC หมายเหตุ 

  1 2 3    
ค าถามเกร่ิน 1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
ค าถามหลกั 3 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   3.1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   3.2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   3.3 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   3.4 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   3.5 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 4 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 5 +1 0 +1 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
   5.1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.3 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.4 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   5.5 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 6 +1 0 +1 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
   6.1 +1 +1 0 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
   6.2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 7 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 8 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   8.1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   8.2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   8.3 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
   8.4 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบวัดทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
 
องค์ประกอบทักษะการ

คดิเชงิบริหาร 
ข้อที่ 

คะแนนความเหน็
ผู้ทรงคุณวุฒคินที่ 

คะแนนรวม IOC หมายเหตุ 

  1 2 3    
1. การยบัยัง้ 1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 2 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 3 +1 +1 0 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
 4 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 5 +1 +1 0 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
2. ความจ าขณะท างาน 6 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 7 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 8 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 9 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 10 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
3. ความคิดยืดหยุน่ 11 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 12 +1 +1 0 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
 13 0 +1 +1 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
 14 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 15 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
4. การควบคมุอารมณ์ 16 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 17 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 18 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 19 +1 +1 0 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
 20 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
5. การวางแผนจดัการ 21 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 22 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 23 +1 +1 0 2 0.6 ผ่านเกณฑ์ 
 24 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
 25 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของโปรแกรมการเล่นบ าบัด 
 

หัวข้อ ครัง้ที่ 
คะแนนความเหน็ 
ผู้ทรงคุณวุฒคินที่ 

คะแนนรวม IOC หมายเหตุ 

  1 2 3    
การสร้างสมัพนัธภาพ 1 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
การยบัยัง้ 2-4 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
ความจ าขณะท างาน 5-7 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
การควบคมุอารมณ์ 8-10 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
ความยืดหยุ่นทางการคิด 11-12 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
การวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 13-14 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
การทบทวน เตรียมยตุิการบ าบดั 15 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 
การทบทวน ยตุิการบ าบดั 16 +1 +1 +1 3 1.0 ผ่านเกณฑ์ 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคดิเชิงบริหาร 
ของเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 
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โปรแกรมการเล่นบ าบัด 
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

ของเดก็ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร 
 

หวัข้อที่ 1 ครัง้ที่ 1 
 

เร่ือง    การสร้างสมัพนัธภาพ 
ระยะเวลา  60 นาที 
จ านวนสมาชิก  8 คน 
อุปกรณ์  1. หุ่นมือ 
    2. เพลงส าหรับเต้นตามจงัหวะ 
    3. อปุกรณ์ส าหรับการเลน่อิสระ  
 
แนวคดิส าคัญ 

การเลน่บ าบดัครัง้แรกนีเ้ป็นการเน้นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี อบอุน่ เป็นมิตรกบัเด็กตาม
แนวคิดทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy) (Axline, 
1993; Landreth, 2002) เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้บ าบัด รู้สึก
อบอุน่ปลอดภยั ได้รับการยอมรับและความเข้าใจ รู้สกึสบายใจท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการบ าบดัมาก
ยิ่งขึน้  รวมทัง้เป็นการแจ้งให้เด็กทราบถึงรายละเอียดของการเล่นบ าบัด เช่น โครงสร้าง 
วตัถปุระสงค์ ความส าคญัของการเข้าร่วมการเล่นบ าบดั บทบาทหน้าท่ีของเด็กและผู้บ าบดั และ
กฎกติกาในการเข้าร่วมกลุ่มการเล่นบ าบดั โดยใช้เทคนิคการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง
ตลอดกระบวนการ เช่น การสร้างสัมพันธภาพ การฟังอย่างตัง้ใจ การแสดงความเข้าใจ การ
ยอมรับ เพื่อพฒันาสมัพนัธภาพท่ีดีในการบ าบดั และส่งเสริมให้เด็กกล้าพดูคยุสื่อสารแสดงออก
มากขึน้ รวมทัง้เอือ้อ านวยให้เด็กรู้สึกสนุกสนานผ่อนคลายโดยใช้การเล่นบ าบัดในการช่วย
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารและลดภาวะสมาธิสัน้ของเดก็ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี อบอุน่ เป็นมิตรกบัเด็ก ให้เด็กรู้สกึผอ่นคลายและไว้วางใจใน

ตวัผู้บ าบดั 
2. เพื่อเตรียมให้เด็กมีความพร้อมตอ่การบ าบดั  
3. เพื่อเอือ้อ านวยให้เด็กได้พดูคยุ เปิดเผยตนเองมากขึน้ผา่นการเลน่ฝึกทกัษะการคิดเชิง

บริหาร 
 

ขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด 
ในการเลน่บ าบดัเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพ ผู้บ าบดัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้บ าบัดต้อนรับเด็กเข้าสู่กลุ่มเล่นบ าบัด โดยแนะน าตัว ท าความรู้จักกับเด็ก และ

สนบัสนนุให้เด็กเลือกหุ่นมือตวัท่ีชอบในการพดูคยุ ทกัทายกบัผู้บ าบดั และเพ่ือนสมาชิกในกลุม่ 
2. ผู้บ าบดัชีแ้จงรายละเอียดของการเข้าร่วมการเลน่บ าบดัให้เด็กทราบ 
3. ผู้บ าบดัสร้างบรรยากาศในการบ าบดัท่ีอบอุ่น ผ่อนคลาย และเปิดโอกาสให้เด็กพดูคยุ

หรือซกัถามในสิง่ท่ีต้องการได้อยา่งอิสระ 
 
ขัน้ด าเนินการ 

1. หลงัจากพดูคยุและเลน่หุ่นมือเสร็จแล้ว ผู้บ าบดัเปิดเพลงท่ีเตรียมไว้ และสนบัสนนุให้
เด็กเต้นได้อยา่งอิสระ เพื่อสง่เสริมให้เด็กมีอิสระให้เด็กแสดงออกผา่นการเต้นอยา่งสนกุสนาน 

2. หลงัเต้นอิสระจบ ผู้บ าบดัชวนให้เด็กท ากิจกรรม “เต้นแล้วหยดุ” โดยมีกฎการเลน่ คือ 
เม่ือได้ยินเพลงก็เต้นไปตามจังหวะเพลง  เม่ือเพลงหยุด ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่กับท่ี จนกว่าจะได้ยิน
เสียงเพลงอีกครัง้จึงคอ่ยเต้นตอ่ไป เพื่อสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารในเบือ้งต้นของเด็ก คือ การ
ยับยัง้ควบคุมตนเองให้อยู่นิ่ง และเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลง การจดจ าท่าเต้น และการ
ปรับเปลี่ยนจากท่าทางหนึง่ไปยงัอีกท่าทางหนึง่ให้มีความคลอ่งแคลว่ยืดหยุน่มากขึน้ 

3. ในช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้บ าบดัเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระตามความชอบความ
สนใจของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดความรู้สึกผ่านการเล่นได้อย่างอิสระ และกล้า
พดูคยุเปิดเผยตนเองมากขึน้ 
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ขัน้สรุป 
1. ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กพดูคยุถึงความรู้สกึท่ีได้มาเข้าร่วมการเลน่บ าบดัในครัง้นี ้
2. ผู้บ าบดัสนบัสนุนให้เด็กทบทวนถึงสิ่งท่ีได้ท าในครัง้นี  ้และเปิดโอกาสให้เด็กได้พดูคยุ

ซกัถามหากมีข้อสงสยัเพิ่มเติม 
3. ผู้บ าบดัขอบคณุเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มการเล่นบ าบดัในครัง้นี ้ท า

การนดัหมายเด็กในการมาเข้าร่วมการเลน่บ าบดัในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
เลน่บ าบดัของเดก็ 

2. สังเกตจากปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อผู้ บ าบัด และปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั 

3. สงัเกตจากการแสดงทกัษะการคิดเชิงบริหาร และการมีสมาธิของเด็ก 
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หวัข้อที่ 2 ครัง้ที่ 2-4 
 

เร่ือง    การยบัยัง้ 
ระยะเวลา 60 นาที 
จ านวนสมาชิก  8 คน 
อุปกรณ์  1. หุ่นมือ 
    2. กระดาษ และดนิสอสีส าหรับวาดรูป 
    3. บล็อกไม้ 
    4. ลกูบอลสีแดง เหลือง เขียว  
 
แนวคดิส าคัญ 

การพัฒนาทักษะด้านการยับยัง้ตนเองตามแนวคิดทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็น
ศนูย์กลางนัน้ สามารถท าได้ด้วยการจดัสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะ
ด้านการยบัยัง้ท่ีเหมาะสม ผู้บ าบดัจึงให้ความส าคญักบัการจดัสภาพแวดล้อม บรรยากาศและการ
สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการยบัยัง้ตนเองให้แก่เด็ก โดยใช้เทคนิคการบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยต่อ
การพัฒนาทักษะด้านการยับยัง้ของเด็ก (Axline. 1993; Landreth, 2002) เช่น การพูดสะท้อน
ความรู้สึก การสะท้อนพฤติกรรม และการสะท้อนเนือ้หาสาระ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าใจความคิด 
ความรู้สึก และการกระท าของตนได้ดีขึน้ มีการแสดงออกด้านการควบคุมยับยัง้ตนเองอย่าง
เหมาะสมมากขึน้ รวมทัง้ใช้เทคนิคการก าหนดขอบเขตเท่าท่ีจ าเป็น ด้วยการพดูรับรู้ความรู้สกึของ
เด็ก มีการสื่อสารก าหนดขอบเขต และให้ทางเลือกแก่เด็กด้วย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการควบคุม
ยับยัง้ตนเอง ไม่ท าสิ่งท่ีไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้ อ่ืน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ตา่งๆ ได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เดก็ได้ฝึกฝนการยบัยัง้ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะด้านการก ากับยับยัง้ตนเองให้มีการแสดงออกท่ี

เหมาะสมมากขึน้ 
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ขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด 
ในการเลน่บ าบดัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการยบัยัง้ ผู้บ าบดัด าเนินการ

ตามขัน้ตอน ดงันี ้
 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้บ าบดัทกัทายสมาชิกกลุ่ม ให้เด็กๆ เลือกหุ่นมือตวัท่ีต้องการมาใช้ในการทกัทายกนั 
จากนัน้จงึชวนให้เด็กช่วยกนัทบทวนกฎกติกาของกลุม่ท่ีตัง้ไว้ 

2. ผู้บ าบดัแจ้งให้เด็กทราบว่า การเล่นบ าบดัในครัง้นีเ้ป็นการเล่นเก่ียวกับการควบคุม
ยบัยัง้ตนเอง โดยผู้บ าบดัเน้นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี อบอุน่ เป็นมิตรกบัเด็กอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ขัน้ด าเนินการ 

1. การเล่นบ าบดัในครัง้ท่ี 2 ผู้บ าบดัเชิญชวนให้เด็กเล่นเกม “แปะแข็ง” โดยมีกฎว่า เม่ือ
เด็กถกูแปะตวั เด็กต้องหยดุนิ่ง ท าตวัแข็ง จนกว่าจะมีเพื่อนมาแปะตวัอีกครัง้จึงจะเคลื่อนไหวได้
ดงัเดิม จากนัน้จึงชวนเด็กเล่นเกม “Simon Says” ซึง่เป็นเกมเล่นตามค าบอก เช่น เม่ือมีคนพดูว่า 
“Simon Says จบัตา” เด็กก็ต้องจบัตา แตถ้่าพดูค าวา่ “จบัตา” โดยไม่มีค าวา่ “Simon Says” เด็กก็
ไม่ต้องท าตามค าบอก โดยการเล่นบ าบัดในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านการควบคุม
ยบัยัง้ตนเองของเด็กให้สามารถหยดุน่ิง จดจ่อ มีสมาธิในการฟัง และท าตามค าบอกได้ดีขึน้ 

2. การเล่นบ าบัดในครัง้ท่ี 3 ผู้บ าบัดชวนให้เด็กเล่นเกม “วาดรูปช้า-เร็ว” “เกมต่อตึก” 
“เกมไฟเขียวไฟแดง” โดยเกม “วาดรูปช้า-เร็ว” เป็นการเลน่วาดรูปในจงัหวะ ช้า-ปานกลาง-เร็ว เพื่อ
ฝึกฝนทกัษะการยบัยัง้ควบคมุการกระท าของตนเองผา่นการเลน่วาดรูป สว่น “เกมตอ่ตกึ” เป็นการ
เล่นโดยน าบล็อกไม้มาเรียงตอ่กนัเป็นตกึเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้สมาธิจดจ่อ ควบคมุยบัยัง้ตนเอง
ในการท างานตามเปา้หมายท่ีวางไว้ให้ส าเร็จ และ “เกมไฟเขียวไฟแดง” เป็นการเลน่สมมติผสมกบั
การเคลื่อนไหว โดยเด็กผลดักันเล่นสมมติเป็นเจ้าหน้าท่ีคอยโบกสญัญาณไฟด้วยลกูบอลสีแดง 
(หยุด) สีเหลือง (เตรียมตัว) สีเขียว (ไป) ให้เพื่อนๆ ท าตามไฟจราจร เพื่อฝึกการควบคุมยับยัง้
ตนเองให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมตามกฎกตกิาท่ีตัง้ไว้ 

3. การเล่นบ าบัดในครัง้ท่ี 4 เป็นการเล่นทบทวนกิจกรรมท่ีได้ท ามาในครัง้ท่ี 2-3 เพื่อ
สง่เสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการยบัยัง้ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
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ขัน้สรุป 
1. ผู้บ าบดัขอให้เด็กช่วยกนับอกความรู้สึกท่ีได้มาเข้าร่วมกลุ่ม และช่วยกนัทบทวนสิ่งท่ี

ได้ท าในครัง้นี ้
2. ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กได้พดูคยุหรือซกัถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้ท าในครัง้นี ้เพื่อให้เด็กและ  

ผู้บ าบดัมีความเข้าใจท่ีตรงกนัในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการยบัยัง้ตนเอง 
3. ผู้บ าบดัขอบคณุเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มการเล่นบ าบดัในครัง้นี ้และ

ท าการนดัหมายเด็กในการมาเข้าร่วมการเลน่บ าบดัในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
เลน่บ าบดัของเดก็ 

2. สังเกตจากปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อผู้ บ าบัด และปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั 

3. สงัเกตจากการแสดงทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการยบัยัง้ตนเอง และการมีสมาธิ
ของเด็ก 
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หวัข้อที่ 3 ครัง้ที่ 5-7 
 
เร่ือง    ความจ าขณะท างาน 
ระยะเวลา  60 นาที 
จ านวนสมาชิก  8 คน 
อุปกรณ์   1. หุ่นมือ 
    2. ของเลน่สีสนัสดใส ส าหรับเป็น “สมบตั”ิ 
    3. ถ้วยทบึส าหรับซอ่น “สมบตั”ิ 
    4. อาหารสมมติ เช่น ข้าว ไข ่ผกั ขนม ผลไม้ น า้ 
 
แนวคดิส าคัญ 

ตามแนวคิดของทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลางนัน้ เด็กชอบความสุข
สนุกสนานและจดจ าสิ่งต่างๆ ได้ดีผ่านการเล่น ผู้ บ าบัดจึงมุ่งเน้นการจัดกระบวนการบ าบัดท่ี
เอือ้อ านวยตอ่การพฒันาความจ าขณะท างานของเดก็ โดยใช้เทคนิคการบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยตอ่การ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างานของเด็ก (Axline. 1993; Landreth;2002) 
เช่น เทคนิคการเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพ โดยสร้างสมัพนัธภาพในการเลน่บ าบดัท่ีอบอุ่นสนกุสนาน 
ซึง่เม่ือเด็กรู้สกึมีความสขุสนุกสนาน เด็กสามารถคิดหาวิธีช่วยจ าและจดจ าสิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น
ได้ดีขึน้ เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้นความจ า การพดูสะท้อนความคดิ ความรู้สกึ และพฤติกรรมของ
เด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถจดจ าข้อมูลไว้ในใจและจัดการประมวลข้อมูลท่ีมีอยู่ในใจได้  
สามารถจดจ าแผนการของตนเอง จดจ าค าสัง่ของผู้ อ่ืน สามารถพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืนๆ และท า
การคิดค านวณในใจได้ รวมทัง้น าสิ่งท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และจดจ าสิ่ง
ท่ีเคยท าผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ไม่ท าผิดซ า้อีก 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกฝนการใช้ความจ าขณะท างานอยา่งตอ่เน่ือง 
2. เพื่อพฒันาด้านการจดจ า การจดัการข้อมลู การน าข้อมลูมาใช้ เพื่อให้ท างานได้ส าเร็จ 

 
ขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด 

ในการเล่นบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างาน  
ผู้บ าบดัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้บ าบดัทกัทายเด็กๆ ด้วยหุ่นมือ เชิญชวนให้เด็กใช้หุ่นมือในการเลน่และทกัทายกนั 
2. ผู้บ าบดัขอให้เด็กช่วยกนัทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมา ก่อนเร่ิมต้น

การท ากิจกรรมใหม่ 
3. ผู้บ าบดัแจ้งให้เด็กทราบว่า การเล่นบ าบดัในครัง้นีเ้ป็นการเล่นเพื่อฝึกความจ า และ

เชิญชวนให้เด็กเข้าสูกิ่จกรรมการเลน่ด้วยกนั 
 
ขัน้ด าเนินการ 

1. การเล่นบ าบัดในครัง้ท่ี 5 ผู้บ าบัดเชิญชวนให้เด็กเล่นเกม “หาสมบัติท่ีซ่อนไว้” โดย
ผู้วิจยัน า “สมบตั”ิ ท่ีเป็น 

ของเลน่สีสดใสซอ่นไว้ในถ้วยให้เด็กด ูชวนให้เด็กคอยสงัเกตและจดจ าวา่สมบตัิซอ่นอยู่ท่ี
ไหน จากนัน้ผู้บ าบดัจึงสลบัถ้วยเปลี่ยนต าแหน่งสมบตัิ แล้วให้เด็กบอกว่าตอนนีส้มบตัิซ่อนอยู่ท่ี
ถ้วยใบไหน เพื่อให้เด็กได้ฝึกทกัษะการใช้ความจ าขณะท างาน โดยจดจ าข้อมลูไว้ในใจ และจดัการ
ประมวลข้อมลูท่ีมีอยูม่าใช้ให้เหมาะสม 

หลังจากเล่นเกม “หาสมบัติท่ีซ่อนไว้” เสร็จแล้ว ผู้บ าบัดจึงชวนให้เด็กเล่นเกม “จับคู่
สมบตัิ” โดยผู้บ าบดัน าสมบตัิท่ีมีรูปทรงและสีเหมือนกนัเป็นคู่ๆ  มาวางตามต าแหน่งตา่งๆ บนโต๊ะ
ให้เด็กเห็น ชกัชวนให้เด็กสงัเกตและจดจ าสมบตัิไว้ให้ดี จากนัน้ผู้วิจยัจึงน าถ้วยมาปิดสมบตัิแตล่ะ
ชิน้ และชกัชวนให้เด็กชีบ้อกต าแหน่งจบัคูส่มบตัิท่ีเหมือนกนั เพื่อสง่เสริมให้เด็กได้ฝึกจดจ าจดัการ
เก็บข้อมลูไว้ในใจ และดงึข้อมลูท่ีมีอยูม่าใช้เพื่อให้ท างานได้ส าเร็จ 

2. การเล่นบ าบดัในครัง้ท่ี 6 ผู้บ าบดัเชิญชวนให้เด็กเล่นเกม “จดจ ารายการไปซือ้ของ” 
และ “จดจ าท าอาหารตามสัง่” โดยเกม “จดจ ารายการไปซือ้ของ” เป็นการเลน่เกมจดจ าผสมผสาน
การเลน่สมมติไปซือ้ของ มีกฎกติกา คือ ให้เด็กๆ ผลดักนัเลน่ไปซือ้ของตามรายการท่ีได้รับ แล้วน า
ของท่ีซือ้ได้มาให้เพื่อน เร่ิมจากการไปซือ้ของทีละ 1 อย่างก่อน เม่ือท าได้จึงค่อยเพิ่มรายการ เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กจดจ าสิ่งท่ีต้องท า และประมวลข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ตนเอง
สามารถท างานได้ส าเร็จ 

ส าหรับเกม “จดจ าท าอาหารตามสัง่” ผู้บ าบดัเชิญชวนให้เด็กเล่นสมมติท าอาหารตาม
ค าสัง่ท่ีได้รับ โดยผลดักนัเลน่ท าตามอาหารตามสัง่ เม่ือท าอาหารเสร็จก็น ามาเสร์ิฟ ให้เพื่อนช่วยดู
วา่อาหารท่ีท าตรงกบัรายการท่ีสัง่ไหม เพื่อสง่เสริมให้เด็กจดจ าแผนการ จดจ าค าสัง่ได้ และท างาน
ได้ส าเร็จถกูต้องตามค าสัง่ท่ีได้รับ 
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3. การเล่นบ าบดัในครัง้ท่ี 7 เป็นการเล่นทบทวนกิจกรรมการเล่นบ าบดัท่ีท ามาในครัง้ท่ี 
5-6 เพื่อสง่เสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างานอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ขัน้สรุป 

1. ผู้บ าบดัขอให้เด็กช่วยกนับอกความรู้สึกท่ีได้มาเข้าร่วมกลุ่ม และช่วยกนัทบทวนสิ่งท่ี
ได้ท าในครัง้นี ้

2. ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กได้พดูคยุหรือซกัถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้ท าในครัง้นี ้เพื่อให้เด็กและ  
ผู้บ าบดัมีความเข้าใจท่ีตรงกนัในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างาน 

3. ผู้บ าบดัขอบคณุเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มการเล่นบ าบดัในครัง้นี ้และ
ท าการนดัหมายเด็กในการมาเข้าร่วมการเลน่บ าบดัในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
เลน่บ าบดัของเดก็ 

2. สังเกตจากปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อผู้ บ าบัด และปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั 

3. สังเกตจากการแสดงทักษะการคิดเชิงบริหารด้านความจ าขณะท างาน และการมี
สมาธิของเด็ก 
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หวัข้อที่ 4 ครัง้ที่ 8-10 
 
เร่ือง    การควบคมุอารมณ์ 
ระยะเวลา  60 นาที 
จ านวนสมาชิก  8 คน 
อุปกรณ์  1. หุ่นมือ 
    2. นิทานเร่ือง “When I’m Feeling Angry” (Moroney. 2018) 
    3. นิทานเร่ือง “When I’m Feeling Disappointed” (Moroney. 2018) 
 
แนวคดิส าคัญ 

ทฤษฎีการเล่นบ าบดัมีความเช่ือว่า การเล่นเป็นธรรมชาติของเด็ก ช่วยให้เด็กเติบโต มี
อิสระ เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่อนคลาย เป็นอิสระจากความเครียดความกดดนัต่างๆ ซึ่ง
เด็กจะระบายความคิด ความรู้สึกต่างๆ ผ่านการเล่นได้ดี เม่ือได้แสดงความรู้สึกออกมา เด็กก็ได้
เผชิญกบัความรู้สึกของตนเอง ได้เรียนรู้ท่ีจะจดัการควบคมุอารมณ์ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(Axline. 1993; Cattanach.1994) การเล่นบ าบดัจึงช่วยพฒันาความสมดลุทาง อารมณ์ของเด็ก 
ช่วยให้เด็กได้พฒันาอารมณ์ทางบวก ช่วยท าให้เด็กเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึของตนเองและผู้ อ่ืนได้
ดีขึน้ รวมทัง้สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ ผู้บ าบดัจึงใช้เทคนิคการ
บ าบดัท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์ของเด็ก เช่น การ
แสดงความใส่ใจในตัวเด็ก ฟังในสิ่งท่ีเด็กเล่าอย่างตัง้ใจ แสดงความเห็นใจ รวมทัง้พูดสะท้อน
ความรู้สกึของเด็ก เพื่อสง่เสริมให้เด็กเข้าใจและควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนการควบคมุอารมณ์อยา่งตอ่เน่ือง 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพฒันาทกัษะด้านการควบคมุอารมณ์เพื่อให้มีการแสดงออกทาง

อารมณ์ท่ีเหมาะสมมากขึน้ 
 
ขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด 

ในการเลน่บ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์ ผู้บ าบดั
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้บ าบดัทักทายเด็กๆ ด้วยหุ่นมือ เชิญชวนให้เด็กใช้หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ

เลน่ด้วยกนั 
2. ผู้บ าบดัขอให้เด็กช่วยกนัทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมา ก่อนเร่ิมต้น

การท ากิจกรรมใหม ่
3. ผู้บ าบดัแจ้งให้เด็กทราบว่า การเล่นบ าบดัในครัง้นีเ้ป็นการเล่นเพื่อฝึกฝนการควบคมุ

อารมณ์ และเชิญชวนให้เด็กเข้าสูกิ่จกรรมการเลน่ด้วยกนั 
 
ขัน้ด าเนินการ 

1. การเล่นบ าบัดในครัง้ท่ี 8 ผู้ บ าบัดชวนสมาชิกพูดคุยถึงเร่ืองอารมณ์โกรธเพื่อเกร่ิน
น าเข้าสู่กิจกรรมเร่ืองการควบคมุอารมณ์ โดยผู้บ าบดัใช้เทคนิคการเปิดเผยตนเองเพื่อให้เด็กกล้า
พดูคยุเปิดเผยเร่ืองราวของตนได้มากขึน้ จากนัน้ผู้บ าบดัจึงเลา่นิทานเก่ียวกบัเร่ืองอารมณ์โกรธให้
เด็กฟัง เมื่อเลา่นิทานจบ ผู้บ าบดัสนบัสนนุให้เด็กทายอารมณ์จากรูปภาพในนิทานวา่ใบหน้าท่ีเห็น
คืออารมณ์ใด เพื่อให้เด็กได้รู้จกัและระบช่ืุออารมณ์ได้ หลงัจากนัน้จึงพดูคยุกนัเก่ียวกบันิทานท่ีได้
ฟัง โดยผู้ วิจัยแสดงความใส่ใจ ฟังเด็กอย่างตัง้ใจ แสดงความเห็นใจ และพูดสะท้อนอารมณ์
ความรู้สกึของเด็ก เพื่อให้เด็กเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้ รวมทัง้สามารถหาวิธีในการควบคมุ
และแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสมโดยไมใ่ช้ความรุนแรงได้ 

จากนัน้ผู้ วิจัยจึงชักชวนให้เด็กเล่นเกม “บอกความรู้สึก” โดยส่งเสริมให้เด็กเล่นสมมติ
แสดงออกอารมณ์ต่างๆ ทางใบหน้าท่าทาง เช่น อารมณ์โกรธ ดีใจ เสียใจ ให้เด็กผลดักันแสดง
อารมณ์และให้เพื่อนๆ ทายว่าเป็นอารมณ์อะไร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เร่ืองการอ่านอารมณ์จาก
ใบหน้าท่าทาง ได้ท าความเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน รวมทัง้ได้ฝึกการควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

2. การเลน่บ าบดัในครัง้ท่ี 9 ผู้บ าบดัเชิญชวนให้เด็กเลน่ “บทบาทสมมติ” โดยผู้บ าบดัเลา่
นิทานเร่ืองความโกรธให้เด็กฟังอกัครัง้ เม่ือเล่านิทานจบ ผู้บ าบดัจึงชกัชวนให้เด็กๆ เล่นบทบาท
สมมติเป็นตวัเอกจากนิทานท่ีได้ฟัง เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถควบคุมตนเองให้แสดงออกทาง
อารมณ์ได้สอดคล้องเหมาะสมกบับทบาทท่ีได้รับ  

จากนัน้ผู้ วิจัยจึงชักชวนให้เด็กเล่นสมมติ “จ าลองสถานการณ์” ให้เด็กลองนึกถึง
สถานการณ์ท่ีท าให้รู้สกึไม่สบายใจ โดยมีผู้วิจยัคอยแสดงความเห็นใจ สะท้อนความรู้สกึของเด็ก 
ชักชวนให้เด็กเล่นสมมติจ าลองสถานการณ์ท่ีเล่ามา รวมทัง้สนับสนุนให้เด็กๆ คิ ดหาวิธีแก้ไข
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สถานการณ์ว่าถ้าเจอสถานการณ์เช่นนีอี้ก เด็กๆ จะท าอย่างไร  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ส ารวจ
ความรู้สกึของตนเอง รวมทัง้หาวิธีจดัการกบัอารมณ์และการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม 

3. การเล่นบ าบดัในครัง้ท่ี 10 เป็นการเล่นทบทวนกิจกรรมการเลน่บ าบดัท่ีท ามาในครัง้ท่ี 
8-9 เพื่อสง่เสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์อยา่งตอ่เน่ือง 
 
ขัน้สรุป 

1. ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กช่วยกนัสรุปเก่ียวกบัแนวทางในการจดัการควบคมุอารมณ์ และ
การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัในการเสริมสร้างทกัษะการ
คิดเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์ 

2. ผู้บ าบดัสนบัสนนุให้เด็กได้พดูคยุถึงความรู้สกึ และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการเล่น
บ าบดัในครัง้นี ้

3. ผู้บ าบดัขอบคณุเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มครัง้นี ้และท าการนดัหมาย
เด็กในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
เลน่บ าบดัของเดก็ 

2. สังเกตจากปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อผู้ บ าบัด และปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั 

3. สงัเกตจากการแสดงทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคมุอารมณ์ และการมีสมาธิ
ของเด็ก 
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หวัข้อที่ 5 ครัง้ที่ 11-12 
 
เร่ือง    ความยืดหยุน่ทางการคิด 
ระยะเวลา  60 นาที 
จ านวนสมาชิก  8 คน 
อุปกรณ์  1. หุ่นมือ 
    2. เก้าอี ้หรือท่ีนัง่ให้พอดีกบัจ านวนสมาชิก 
    3. ตวัตอ่ 
    4. อปุกรณ์ส าหรับงานประดิษฐ์ เช่น กระดาษ ตะเกียบ ดนิน า้มนั สีไม้ สกอตเทป 
 
แนวคดิส าคัญ 

การมีความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility/Shift) นัน้เป็นเป้าหมายหนึ่งของการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กโดยใช้การเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลาง วิธีการท่ีส าคญั 
คือ การเอือ้อ านวยให้เด็กได้ส ารวจ ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิด
มมุมองแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ยืดหยุ่นหลากหลาย และสนบัสนุนให้เด็กกล้าคิดกล้าตดัสินใจท าสิ่ง
ต่างๆ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง (Axline. 1993; Landreth; 2002) ผู้บ าบดัจึงใช้เทคนิคการ
บ าบดัท่ีเอือ้อ านวยต่อการพัฒนาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็ก 
เช่น เทคนิคการเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยการยอมรับใน
ตวัเด็กแบบท่ีเด็กเป็น ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการใช้ความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ผ่านการเล่น เพื่อ
เสริมสร้างให้เด็กมีความมัน่ใจในตนเอง และพฒันาความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระท าได้ดี
ขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนทกัษะด้านความยืดหยุน่ทางการคิดอยา่งตอ่เน่ือง 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาด้านการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท า รวมทัง้การ

ปรับตวัและแก้ไขปัญหาอยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
 
ขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด 

ในการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างทกัษะด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ผู้บ าบดัด าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้บ าบดัทักทายเด็กๆ ด้วยหุ่นมือ เชิญชวนให้เด็กใช้หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ
เลน่ด้วยกนั 

2. ผู้บ าบดัขอให้เด็กช่วยกนัทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมา ก่อนเร่ิมต้น
การท ากิจกรรมใหม่ 

3. ผู้บ าบัดแจ้งให้เด็กทราบว่า การเล่นบ าบัดในครัง้นีเ้ป็นการเล่นเพื่อฝึกฝนความคิด
ยืดหยุน่ และเชิญชวนให้เด็กเข้าสูกิ่จกรรมการเลน่ด้วยกนั 
 
ขัน้ด าเนินการ 

1. การเล่นบ าบดัในครัง้ท่ี 11 ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กเล่นเกม “สลดัผลไม้” โดยแบ่งกลุ่ม
เด็กด้วยช่ือผลไม้ เช่น มะละกอ ส้ม ในตอนแรกให้เด็กทุกคนนัง่อยู่กบัท่ีก่อน หากเด็กถูกเรียกช่ือ
ผลไม้ของตนจะต้องย้ายท่ีนัง่ หรือท าตามค าสัง่ท่ีได้รับมอบหมาย สว่นเด็กท่ีไม่ได้ถกูเรียกช่ือผลไม้
จะต้องนัง่อยู่ท่ีเดิม โดยการเล่นนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถปรับเปลี่ยนความคิด
และการกระท าของตนให้มีความคลอ่งแคลว่ยืดหยุน่ได้มากขึน้ 

จากนัน้ผู้บ าบัดจึงชวนให้เด็กเล่นเกม “เต้นเลียนเสียงสัตว์” โดยสนับสนุนให้เด็กเต้น 
เลียนแบบเสียงและท่าทางของสัตว์ต่างๆ ตามรายการท่ีได้รับ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิด
ยืดหยุน่สร้างสรรค์ สามารถปรับเปลี่ยนการเต้นและการเลียนเสียงสตัว์ตา่งๆ ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ 

ในกิจกรรมสดุท้าย คือ “เกมสร้างบ้าน” ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กน าตวัต่อมาเล่นสร้างบ้าน
ตามความคิดและจินตนาการของตน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน รู้จกั
ปรับเปลี่ยน คิดพลิกแพลง และหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถท างานได้ส าเร็จ 

2. การเล่นบ าบัดในครัง้ท่ี 12 ผู้บ าบัดชวนให้เด็กท ากิจกรรม “ปัน้ดินเปลี่ยนได้” โดย
สนับสนุนให้เด็กปัน้ดินน า้มนัเป็นสิ่งต่างๆ ตามท่ีต้องการได้อย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ความคดิยืดหยุน่สร้างสรรค์ผา่นการปัน้ 

จากนัน้ผู้บ าบดัจึงชวนให้เด็กท ากิจกรรม “นกัประดิษฐ์คิดค้น” โดยให้เด็กได้ฝึกใช้ความ
ยืดหยุน่ทางการคิดในการท างานประดิษฐ์คิดค้นสิง่ของจากวสัดท่ีุมีอยู ่วสัดปุระกอบด้วย กระดาษ 
ตะเกียบ ดินน า้มนั สีไม้ สกอตเทป เพื่อสนบัสนนุให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่น ได้
ฝึกคดิฝึกท างานในหลายๆแบบ และมีความคดิท่ียืดหยุน่หลากหลายมากขึน้ 
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ขัน้สรุป 
1. ผู้บ าบดัชักชวนให้เด็กช่วยกันสรุปเก่ียวกับแนวทางในการปรับเปลี่ยนความคิดและ

การกระท าในการท างาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ด้านความยืดหยุน่ทางการคิด 

2. ผู้บ าบดัสนบัสนนุให้เด็กได้พดูคยุถึงความรู้สกึ และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการเล่น
บ าบดัในครัง้นี ้

3. ผู้บ าบดัขอบคณุเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มครัง้นี ้และท าการนดัหมาย
เด็กในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
เลน่บ าบดัของเดก็ 

2. สังเกตจากปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อผู้ บ าบัด และปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั 

3. สงัเกตจากการแสดงทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านความยืดหยุ่นทางการคิด และการมี
สมาธิของเด็ก 
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หวัข้อที่ 6 ครัง้ที่ 13-14 
 
เร่ือง    การวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 
ระยะเวลา  60 นาที 
จ านวนสมาชิก  8 คน 
อุปกรณ์  1. หุ่นมือ 
    2. บล็อก และตวัตอ่ 
    3. อปุกรณ์ส าหรับเลน่สมมตวิางแผนเก็บของ เช่น กระเป๋า เต็นท์ ไฟฉาย  
      น า้ อาหารสมมติ ตุ๊กตา ของเลน่ เป็นต้น 
 
แนวคดิส าคัญ 

แนวคิดทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางมีความเช่ือมัน่ในความสามารถและ
ศกัยภาพของเด็กว่าเด็กมีความสามารถในการคิดวางแผน จดัการลงมือท าสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเองได้
หากได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะด้านการวางแผนจัดการอย่างเหมาะสม (Axline. 1993; 
Landreth; 2002) ผู้บ าบดัจึงเอือ้อ านวยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็น
ระบบให้แก่เด็ก เช่น การเอือ้อ านวยการตดัสินใจและความรับผิดชอบ โดยสนบัสนนุให้เด็กพึ่งพา
ตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกท่ีจะตดัสินใจท าสิง่ตา่งๆ ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ผลจาก
การกระท าของตนและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สามารถคิดวางแผน ลงมือท า และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึน้ สง่ผลให้เด็กมีความพยายามใน
การคดิวางแผนจดัการ ลงมือท างานด้วยตนเอง และท างานได้ส าเร็จมากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนทกัษะด้านการวางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบอยา่งตอ่เน่ือง 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพฒันาความสามารถในการวางแผนจดัการงาน และกท างานให้

ส าเร็จตามท่ีวางแผน 
 
ขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด 

ในการเล่นบ าบดัเพื่อเสริมสร้างการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ ผู้บ าบดัด าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้บ าบดัทักทายเด็กๆ ด้วยหุ่นมือ เชิญชวนให้เด็กใช้หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ

เลน่ด้วยกนั 
2. ผู้บ าบดัขอให้เด็กช่วยกนัทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมา ก่อนเร่ิมต้น

การท ากิจกรรมใหม่ 
3. ผู้บ าบดัแจ้งให้เด็กทราบว่า การเล่นบ าบดัในครัง้นีเ้ป็นการเล่น เพื่อฝึกการวางแผน

จดัการเพื่อให้ท างานส าเร็จ และเชิญชวนให้เด็กเข้าสูกิ่จกรรมการเลน่ด้วยกนั 
 
ขัน้ด าเนินการ 

1. การเล่นบ าบดัในครัง้ท่ี 13 ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กเล่นสมมติช่วยกนัสร้าง “อาณาจกัร” 
โดยใช้บล็อกและตวัต่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คิดวางแผนการท างานผ่านการเล่น ได้ลงมือจดัการ
ท าตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน และสามารถท างานได้ส าเร็จตามแผนการท่ีวางไว้ 
โดยผู้ บ าบัดคอยเป็นก าลังใจให้เด็กในการท างาน และช่ืนชมข้อดีของเด็ก เช่น ช่ืนชมความ
พยายามในการคิดวางแผนการท างานของเด็ก การลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความพยายามในการคิดวางแผนจดัการ ลงมือท างานด้วยตนเอง และ
ท างานได้ส าเร็จมากขึน้ 

2. การเลน่บ าบดัในครัง้ท่ี 14 ผู้บ าบดัชวนให้เด็กท ากิจกรรมการเลน่สมมติ “วางแผนเก็บ
ของไปท่องเท่ียว” โดยผู้วิจยัสนบัสนนุให้เด็กได้คิดวางแผนว่าจะไปท่องเท่ียวท่ีไหน จะเก็บของเอา
อะไรไปบ้าง ให้อิสระเด็กในการคิดตดัสินใจ รับผิดชอบลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคิดวางแผนจัดการผ่านการเล่นสมมติ  ได้ฝึกคิดวางแผนถึงสิ่งท่ีจะท า 
รู้จกัตัง้เปา้หมายในการท างาน สามารถลงมือท างาน จดัการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเพื่อให้ท างาน
ได้ส าเร็จ โดยผู้บ าบดัเอือ้อ านวยการตดัสินใจและความรับผิดชอบ สนบัสนนุให้เด็กพึง่พาตนเอง มี
ความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกท่ีจะตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ผลจากการ
กระท าของตนและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สามารถคดิวางแผน ลงมือท า และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึน้ 
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ขัน้สรุป 
1. ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กช่วยกนัสรุปเก่ียวกบัแนวทางในการวางแผนจดัการการท างาน 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัในการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจดัการ
อยา่งเป็นระบบ 

2. ผู้บ าบดัสนบัสนนุให้เด็กได้พดูคยุถึงความรู้สกึ และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการเล่น
บ าบดัในครัง้นี ้

3. ผู้บ าบดัขอบคณุเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มครัง้นี ้และท าการนดัหมาย
เด็กในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
เลน่บ าบดัของเดก็ 

2. สังเกตจากปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อผู้ บ าบัด และปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั 

3. สงัเกตจากทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ และการมี
สมาธิของเด็ก 
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หวัข้อที่ 7 ครัง้ที่ 15 
 
เร่ือง    การฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหาร และเตรียมพร้อมก่อนยตุิการบ าบดั 
ระยะเวลา 60 นาที 
จ านวนสมาชิก  8 คน 
อุปกรณ์  1. หุ่นมือ 
    2. ของเลน่สีสดใสส าหรับเป็น “สมบตั”ิ 
    3. ลกูบอลสีเขียว แดง เหลือง ส าหรับเลน่สมมตเิป็นไฟจราจร 
    4. อปุกรณ์ส าหรับเลน่สมมตเิก็บของไปปิกนิก เช่น ตะกร้า น า้ ขนม อาหารสมมติ  
      เสื่อ ตุ๊กตา ของเลน่ เป็นต้น 
 
แนวคดิส าคัญ 

แนวคิดทฤษฎีการเล่นบ าบดัแบบเด็กเป็นศนูย์กลางเช่ือว่าการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กให้ดีขึน้สามารถท าได้ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งท่ีได้ท าไป
แล้วควบคู่กับการได้ฝึกท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศกัยภาพของเด็กได้อย่าง
สูงสุดเต็มศกัยภาพ (Axline. 1993; Landreth; 2002) ผู้บ าบดัจึงเอือ้อ านวยให้เด็กได้ฝึกฝนและ
ทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีได้เรียนรู้ไปแล้วควบคู่ไปกบัการทดลองท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กเกิดการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารได้ต่อไป แม้กระบวนการบ าบดัก าลงัจะสิน้สดุลงก็
ตาม โดยใช้เทคนิคการบ าบดัท่ีเอือ้อ านวยต่อการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารโดยรวมของเด็ก 
เช่น เทคนิคก าหนดขอบเขต เพื่อส่งเสริมให้เด็กยับยัง้ควบคุมตนเองได้ดีขึน้ มีการแสดงออกท่ี
เหมาะสมมากขึน้ เทคนิคการเอือ้อ านวยสมัพนัธภาพท่ีอบอุ่นสนกุสนาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้
และจดจ าสิ่งต่างๆ ผ่านการเล่นได้ดีขึน้ เทคนิคการเอือ้อ านวยความคิดสร้างสรรค์และความเป็น
ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกคิดยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าได้
อย่างคลอ่งแคล่วยืดหยุ่นมากขึน้ เทคนิคการสะท้อนอารมณ์ความรู้สกึของเด็ก เพื่อสง่เสริมให้เด็ก
ได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
เทคนิคการเอือ้อ านวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการคิดวางแผน
จดัการอย่างเป็นระบบได้มากขึน้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ และ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึน้  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบ  
2. เพื่อเตรียมให้เด็กมีความพร้อมก่อนยตุิการเลน่บ าบดั 

 
ขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด 

ในการเลน่บ าบดัเพื่อฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหาร และเตรียมพร้อมก่อนยตุิการ
บ าบดั ผู้บ าบดัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้บ าบดัทักทายเด็กๆ ด้วยหุ่นมือ เชิญชวนให้เด็กใช้หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ
เลน่ด้วยกนั 

2. ผู้บ าบดัขอให้เด็กช่วยกนัทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งท่ีท าในครัง้ท่ีผ่านมา ก่อนเร่ิมต้น
การท ากิจกรรมใหม่ 

3. ผู้บ าบดัแจ้งให้เด็กทราบว่า การเล่นบ าบดัในครัง้นีเ้ป็นการเล่นเพื่อฝึกฝนทบทวนสิ่ง
ต่างๆ ท่ีเคยได้ท าไปและแจ้งให้เด็กทราบด้วยว่า การเล่นบ าบดัก าลงัจะสิน้สดุลงในครัง้หน้า เพื่อ
เตรียมเด็กให้มีความพร้อมต่อการยุติการบ าบดั จากนัน้จึงเชิญชวนให้เด็กเข้าสู่กิจกรรมการเล่น
ด้วยกนั 
 
ขัน้ด าเนินการ 

1. การเล่นบ าบดัในครัง้ท่ี 15 ผู้บ าบดัเชิญชวนให้เด็กท ากิจกรรม “กระโดดโลดเต้นเล่น
สนกุ” ซึง่เป็นกิจกรรมการเล่นเพื่อฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยมี
การเล่นทบทวนสิ่งท่ีได้ท าไปแล้วควบคู่ไปกบัการท าสิ่งใหม่ ผู้บ าบดัเร่ิมจาก “เกมหาสมบตัิ” ก่อน 
โดยซ่อนสมบตัิในห้องตามจดุต่างๆ ให้เด็กเห็น เม่ือซอ่นเสร็จแล้วจึงให้เด็กหาสมบตัิท่ีซ่อนไว้ เพื่อ
สง่เสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงบริหารผ่านการเลน่หาสมบตัิอย่างสนกุสนาน 

2. จากนัน้ผู้บ าบดัจึงชวนให้เด็กเลน่เกม “กระโดดไฟเขียวไฟแดง” โดยให้เด็กผลดักนัเป็น
เจ้าหน้าท่ีจราจรให้สญัญาณไฟ คอยโบกให้เพื่อนๆ ท าตามกฎกติกาท่ีตัง้ไว้ เช่น ไฟแดงหยุด ไฟ
เหลืองเตรียมพร้อม ไฟเขียวเดิน กระโดด และวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถผลดักนัเล่น ควบคมุ
ยบัยัง้ตนเองให้ท าตามกติกาท่ีตัง้ไว้ รวมทัง้ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ยืดหยุน่มากขึน้ 
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3. กิจกรรมสุดท้าย ผู้บ าบัดชวนให้เด็กเล่นสมมติ “เก็บของไปปิกนิก” โดยให้เด็กเล่น
วางแผนจดัการเก็บของส าหรับการไปปิกนิก เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถจดจ าแผนการท่ีต้องท า 
สามารถวางแผนจดัการลงมือท างานด้วยตนเองได้ดีและส าเร็จในเวลาท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้สามารถ
ควบคมุอารมณ์และการกระท าของตนเองให้แสดงออกได้อยา่งเหมาะสมผา่นการเลน่สมมติ 
 
ขัน้สรุป 

1. ผู้บ าบดัชกัชวนให้เด็กได้พดูคยุหรือซกัถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้ท าในครัง้นี ้เพื่อให้เด็กและ  
ผู้บ าบดัมีความเข้าใจท่ีตรงกนัในการฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหาร และเตรียมพร้อมก่อน
ยตุิการบ าบดั 

2. ผู้บ าบดัสนบัสนนุให้เด็กได้พดูคยุถึงความรู้สกึ และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการเล่น
บ าบดัในครัง้นี ้

3. ผู้บ าบดัขอบคณุเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกลุ่มครัง้นี ้และท าการนดัหมาย
เด็กในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
เลน่บ าบดัของเดก็ 

2. สังเกตจากปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อผู้ บ าบัด และปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั 

3. สังเกตจากทักษะการคิดเชิงบริหาร และการมีสมาธิของเด็ก ประเมินผลด้วยแบบ
ประเมินพฤติกรรมเดก็ 
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หวัข้อที่ 8 ครัง้ที่ 16 
 
เร่ือง    การยตุิการเลน่บ าบดั 
ระยะเวลา  60 นาที 
จ านวนสมาชิก  8 คน 
อุปกรณ์  1. หุ่นมือ 
    2. อปุกรณ์ส าหรับการเลน่สมมตจิดังานเลีย้งปาร์ตี ้เช่น น า้ ขนม อาหารสมมติ 
    3. ของเลน่ส าหรับการเลน่อิสระ เช่น ท่ีเป่าฟองสบู ่ตวัตอ่ ตุ๊กตา 
    4. ใบความรู้ส าหรับครู และผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างสมาธิ และทกัษะ 
      การคดิเชิงบริหารให้แก่เด็ก 
 
แนวคดิส าคัญ 

การเล่นบ าบัดครัง้ท่ี 16 มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติการเล่นบ าบัดด้วยบรรยากาศท่ีอบอุ่น 
สนกุสนาน ผ่อนคลาย และเป็นมิตร ซึง่ผู้บ าบดัเตรียมให้เด็กมีความพร้อมตอ่การสิน้สดุการบ าบดั 
ด้วยการสนับสนุนให้เด็กสรุปถึงสิ่งท่ีได้รับและเรียนรู้จากการเข้าร่วมการเล่นบ าบัด รวมทัง้ท า
กิจกรรมอ าลาร่วมกัน โดยใช้เทคนิคการเล่นบ าบัดแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง (Axline. 1993; 
Landreth; 2002) เช่น การแสดงความยอมรับ ใส่ใจเด็ก ฟังในสิ่งท่ี เด็กพูดอย่างตัง้ใจ การ
เอือ้อ านวยสัมพันธภาพในการบ าบัด การเอือ้อ านวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ การ
เอือ้อ านวยความคิดยืดหยุน่สร้างสรรค์ การช่ืนชมข้อดีของเด็ก และเป็นก าลงัใจสนบัสนนุให้เด็กน า
สิ่งท่ีได้รับจากการมาเล่นร่วมกันนี ้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างต่อเน่ืองต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สามารถพฒันาสมาธิและทกัษะการคิดเชิงบริหารให้มีความคงทนได้ต่อไปแม้จะจบกระบวนการ
บ าบดัไปแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้้บ าบดัได้น าใบความรู้ในการเสริมสร้างสมาธิ และทกัษะการคิดเชิง
บริหารของเด็ก มอบให้แก่ครู และผู้ปกครองของเด็ก เพื่อเด็กจะได้รับการส่งเสริมพฒันาจากครู
และผู้ปกครองตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยุติการเล่นบ าบัด และให้เด็กได้ฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 
องค์ประกอบ 

2. เพื่อสรุปทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการเล่นบ าบดั และสนบัสนุน
ให้เด็กน าสิง่ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารตอ่ไป 
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ขัน้ตอนในการเล่นบ าบัด 

ในการเล่นบ าบดัเพื่อฝึกฝนทบทวนทกัษะการคิดเชิงบริหาร และยตุิการบ าบดั ผู้บ าบดั
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้บ าบดัทักทายเด็กๆ ด้วยหุ่นมือ เชิญชวนให้เด็กใช้หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ
เลน่ด้วยกนั 

2. ผู้บ าบดัขอให้เด็กช่วยกนัทบทวนกฎของกลุม่ และสิง่ท่ีท าในครัง้ท่ีผา่นมา  
3. ผู้บ าบดัแจ้งให้เด็กทราบว่า การเล่นบ าบดัในครัง้นีเ้ป็นครัง้สดุท้ายแล้ว และเชิญชวน

ให้เด็กท ากิจกรรมเฉลิมฉลองอ าลาร่วมกนั 
 
ขัน้ด าเนินการ 

1. การเล่นบ าบดัในครัง้ท่ี 16 ผู้บ าบดัเชิญชวนให้เด็กท ากิจกรรม “งานเลีย้งปาร์ตี”้ โดย
สนบัสนุนให้เด็กช่วยกันคิดวางแผนจดังานเลีย้ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการคิดวางแผนจดัการ
อยา่งเป็นระบบผา่นการเลน่สมมติ 

2. ผู้บ าบัดชวนให้เด็กเล่นเกมปาร์ตี เ้พื่อฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหารในด้าน
ตา่งๆ เช่น เกมแปะแข็งเพื่อส่งเสริมทกัษะด้านการควบคมุยบัยัง้ตนเอง เกมสลดัผลไม้เพื่อสง่เสริม
ทกัษะด้านความยืดหยุ่นทางการคิด การเล่นสมมติท าอาหารและขนมตามสัง่เพื่อส่งเสริมทกัษะ
ด้านความจ าขณะท างาน และเกมทายใจจากใบหน้าเพื่อส่งเสริมทกัษะด้านการควบคมุอารมณ์
ของเด็ก 

3. ในช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้บ าบดัเปิดโอกาสให้เด็กเลน่อิสระ โดยให้เด็กเลือกเลน่ในสิ่ง
ท่ีต้องการได้อยา่งอิสระ 
 
ขัน้สรุป 

1. ผู้บ าบดัสนบัสนุนให้เด็กได้พูดคยุบอกความรู้สึก และสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
การเลน่บ าบดั 

2. ผู้บ าบดัช่ืนชมเดก็ในความตัง้ใจ และการให้ความร่วมมืออยา่งดีเสมอมา  
3. ผู้บ าบดัให้ก าลงัใจ และสนบัสนนุให้เด็กน าสิง่ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 
4. ผู้บ าบดักลา่วอ าลาสมาชิกกลุม่ทกุคน และยตุิการบ าบดั 
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5. ผู้บ าบดัน าใบความรู้มอบให้แก่ครูและผู้ปกครองของเด็ก เพื่อครูและผู้ปกครองจะได้
น าไปใช้สง่เสริมสมาธิและทกัษะการคิดเชิงบริหารของเดก็ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
เลน่บ าบดัของเดก็ 

2. สังเกตจากปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อผู้ บ าบัด และปฏิสัมพันธ์ท่ีเด็กมีต่อเพื่อนสมาชิก
ด้วยกนั 

3. สังเกตจากทักษะการคิดเชิงบริหาร และการมีสมาธิของเด็ก ประเมินผลด้วยแบบ
ประเมินพฤติกรรมเดก็ และแบบสมัภาษณ์ครู 
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ใบความรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคดิเชิงบริหารและสมาธิให้แก่เดก็ 
 
การส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

ครูและผู้ปกครองควรใช้การสื่อสารพูดคุยกับเด็กอย่างอบอุ่นอ่อนโยน เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ และสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็ก รวมทัง้ควรหากิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างสมาธิ ความจ า 
ให้เด็กได้ฝึกทดลองท า และควรฝึกให้เด็กมีระเบียบวินยัในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป โดยสอนให้เด็กรู้จัก
การอดทนรอคอย ควบคมุความต้องการ อารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง พิจารณาว่าสิ่งใดควร
ท าหรือไม่ควรท า ฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณ์ตา่งๆ รวมทัง้ฝึกการเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งทักษะเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานส าคญัของทักษะการคิดเชิง
บริหารท่ีเด็กควรจะมีและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝน นอกจากนีค้รูและผู้ปกครองควร 
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ไปสถานท่ีใหม่ๆ ท าความรู้จักเพื่อนใหม่ ท าสิ่งใหม่ๆ 
ด้วยตนเอง เพื่อเด็กจะได้ฝึกการปรับความคิดและการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปได้
ดีขึน้ กระตุ้นการใช้สมองสว่นหน้าและทกัษะการคิดเชิงบริหารได้มากขึน้ สว่นในด้านการท างานให้
เป็นผลส าเร็จนัน้ ควรให้เด็กได้ฝึกท ากิจกรรมท่ีเป็นล าดับขัน้ตอน เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการ
ตัง้เป้าหมายท่ีชัดเจนโดยเร่ิมจากเป้าหมายในระยะสัน้และไม่ยากจนเกินไป จากนั น้จึงฝึกการ
วางแผนและลงมือปฏิบัติ ควรชมเชยให้ก าลังใจเม่ือเด็กอดทนมุ่งมั่นท างานอย่างต่อเน่ืองจน
ท างานได้ส าเร็จ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึน้ควรสอนให้เด็กรู้จกัการคดิหาทางแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย
และยืดหยุ่น รวมทัง้สอนให้เด็กรู้จกัประเมินตนเองตามจริงว่าผลงานท่ีท าออกมาเป็นอย่างไร หาก
มีข้อผิดพลาดจะน ามาปรับปรุงได้อย่างไรเพื่อให้ผลงานครัง้ต่อไปดีขึน้ ซึง่กิจกรรมท่ีแนะน าให้เด็ก
ได้ฝึกท าเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดี คือ กิจกรรมการเลน่ท่ีสนบัสนนุให้เด็กได้มีการเล่น
ท่ีฝึกการใช้ความคิด ความจ า การใช้สมาธิจดจ่อ การควบคมุยบัยัง้ตนเอง การใช้ความคิดยืดหยุ่น
สร้างสรรค์ การควบคมุอารมณ์ การวางแผนจดัการ การลงมือท างานเป็นขัน้เป็นตอน รวมทัง้ฝึกฝน
การแก้ปัญหา และเสริมสร้างจินตนาการ โดยจัดกิจกรรมการเล่นให้เหมาะสมและมีความ
หลากหลายในการช่วยสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก เช่น การเลน่แปะแข็ง เลน่ตอ่ตวัตอ่
เพื่อเสริมสร้างทกัษะด้านการยบัยัง้ควบคมุตนเอง เล่นเกมจบัคู่ เกมหาของเพื่อเสริมสร้างทกัษะ
ด้านความจ าขณะท างาน เล่นบทบาทสมมติ จ าลองสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการ
ควบคมุอารมณ์ เล่นปัน้ดินน า้มนั ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของจากวสัดท่ีุมีอยู่ เพื่อเสริมสร้างทกัษะด้าน
ความยืดหยุ่นทางการคิด เล่นสมมติวางแผนเก็บของ วางแผนจดังานเลีย้ง เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีทักษะการคิดเชิงบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ตอ่ไป 
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ทัง้นี ้ครูและผู้ปกครองควรก าหนดเป้าหมายในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารของ
เด็กร่วมกนัเพื่อจะได้ก าหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยกันเสริมสร้างทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากหากครูและผู้ปกครองสามารถน ากิจกรรมการเล่น
ดงักลา่วไปประยกุต์ใช้กบัเด็ก ก็จะช่วยสง่เสริมให้เด็กรู้สกึสนกุ ให้ความร่วมมือ และเกิดการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีขึน้ได้ตอ่ไป 
 
การส่งเสริมสมาธิ 

การช่วยเหลือส่งเสริมสมาธิของเด็ก ต้องอาศยัความร่วมมือจากทัง้ผู้ปกครองและครู เพื่อจะ
ได้ช่วยเหลือเด็กได้อย่างสอดคล้องในแนวทางเดียวกนั โดยแนวทางในการช่วยเหลือส่งเสริมสมาธิ
ของเด็ก สามารถท าได้ดงันี ้ 
 

1. การช่วยเหลือจากผู้ปกครอง  
ผู้ ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้โดยเร่ิมต้นจากการสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็ก เพราะการจะช่วยเหลือเด็กได้ส าเร็จนัน้ต้องมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กเป็น
พืน้ฐานส าคญัเสียก่อน และควรจดัสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มีระเบียบ สงบ ไมวุ่น่วายหรือมีสิง่เร้ามาก
เกินไปเพื่อช่วยให้เด็กมีสมาธิในการท างานมากขึน้ โดยผู้ปกครองควรให้เวลาใกล้ชิดเด็กมากขึน้ใน
การท างาน หรือท ากิจกรรม เพื่อช่วยกระตุ้นสมาธิ และคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก่เด็ก ส าหรับการท า
กิจวตัรประจ าวนัต่างๆ นัน้ ผู้ปกครองควรก าหนดเวลาในการท ากิจวตัรประจ าวนัต่างๆ ของเด็กให้
ชดัเจนและมีความสม ่าเสมอ บอกเด็กลว่งหน้าถึงสิ่งท่ีเด็กต้องท า และช่ืนชมทนัทีเม่ือเด็กท าได้  ซึง่
ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กได้ด้วยการช่วยเด็กวางแผนการท ากิจกรรมต่าง  ๆเป็นขัน้เป็นตอน โดย
แบ่งงานท่ีเด็กต้องท าออกเป็นขัน้ย่อยๆ และช่วยกระตุ้ นให้ก าลังใจเด็กในการท างานให้ส าเร็จ 
หลีกเลี่ยงการพูดบ่น จู้ จี ้หรือการต าหนิเด็ก แต่ควรมองหน้าสบตาเด็ก พูดสัน้ๆ อย่างนุ่มนวล  
ตรงประเด็น ให้เด็กเข้าใจและท าตามได้โดยง่ายแทนโดยใช้วิธีใจดีนุ่มนวลแตก็่ยืนหยดัจริงจงัในสิ่ง
ท่ีเด็กจ าเป็นต้องท า (kind but firm) หากเด็กมีพฤติกรรมก่อกวน ควรพดูเตือนให้เด็กรู้ตวั หรือพดู
เบี่ยงเบนความสนใจให้เด็กท าสิ่งอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมมากกว่า  แต่หากเด็กหมดสมาธิในการ
ท างานจริงๆ ไม่ควรแสดงท่าทีหงุดหงิดเด็ก แต่ผู้ปกครองควรควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบ 
มั่นคง และเปิดโอกาสให้เด็กได้ผ่อนคลาย เปลี่ยนอิ ริยาบถ หรือหยุดพักก่อน แล้วค่อยกลบัมา
ท างานใหมเ่ม่ือเด็กมีสมาธิมากขึน้ 
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เน่ืองจากเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้มักมีพลังงานมาก ผู้ ปกครองจึงควรให้เด็กได้สลาย
พลงังานด้วยการท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เช่น วิ่งออกก าลงักาย ช่วยท างานบ้าน และแสดงความช่ืน
ชมเม่ือเด็กท าพฤติกรรมท่ีเหมาะสมนอกจากนี ้เด็กมักชอบเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองจึงควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็ก โดยเฉพาะในด้านการยับยัง้ควบคุมตนเอง การมี
ระเบียบวินบั การรู้จกัอดทนรอคอย รวมทัง้การแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
อีกทัง้ผู้ ปกครองในบ้าน เช่น พ่อแม่ ควรช่วยเหลือเด็กอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มี
ข้อตกลงท่ีแน่นอนไปในแนวทางเดียวกันและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม ่าเสมอ ด้วยกัน 
นอกจากนีผู้้ปกครองควรติดต่อกบัครูของเด็กท่ีโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอเพื่อการวางแผนร่วมกนัใน
การช่วยเหลือเดก็ตอ่ไป 
 

2. การช่วยเหลือจากครูที่โรงเรียน 
ครูท่ีโรงเรียนสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ได้ดีโดยเร่ิมต้นจากการสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็ก ท าความเข้าใจเด็กด้วยท่าทีอบอุน่และเป็นมิตร ให้ความรัก ให้ก าลงัใจ ไม่ท า
โทษเด็กด้วยวิธีการรุนแรงหรือท าให้เด็กรู้สึกอบัอาย แต่บอกถึงสิ่งท่ีเด็กต้องท าด้วยความนุ่มนวล 
และให้โอกาสเด็กในการแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง นอกจากการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเด็กแล้ว 
การจดับรรยากาศในชัน้เรียนก็เป็นสิง่ส าคญั โดยครูควรจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้มีสิง่เร้าน้อยเพื่อ
ลดการวอกแวกของเด็ก เด็กจะได้มีสมาธิในการท างานหรือการท ากิจกรรมตา่งๆ มากขึน้ ซึง่ในการ
ท างานหรือท ากิจกรรมต่างๆ นัน้ ครูควรบอกให้เด็กทราบถึงกฎระเบียบ และตารางกิจกรรมของ
ห้องเรียนให้ชดัเจนและเข้าใจง่าย โดยกฎระเบียบต้องมีความชดัเจนและมีการปฏิบัติตามกฎอย่าง
สม ่าเสมอ และควรมอบหมายงานให้เด็กท าทีละน้อยๆ เม่ือเด็กท าได้ส าเร็จแล้วจึงคอ่ยให้งานเพิ่ม
เพื่อช่วยสนบัสนุนให้เด็กมีความตัง้ใจในการท างานให้ส าเร็จ นอกจากนี ้ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้
ฝึกการจดัระเบียบ วางแผน แบ่งงานท่ีต้องท า การท างานให้ส าเร็จและการตรวจทบทวนผลงาน
ของตนบอ่ยๆ ซึง่หากเด็กแสดงพฤติกรรมตัง้ใจท างาน ท าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์เหมาะสม หรือมีความ
ตัง้ใจในการควบคมุพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึน้ ครูก็ควรแสดงความช่ืนชมเด็กด้วย แต่หากเด็ก
เร่ิมเบื่อ หรือหมดสมาธิ ครูควรช่วยพูดกระตุ้นเตือนความสนใจของเด็กอย่างนุ่มนวล อนุญาตให้
เด็กได้พกัช่วงสัน้ๆ หรือลกุมาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ช่วยครูแจกของเพ่ือน เป็นต้น 
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ในการพูดคุยสื่อสารกับเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นัน้  ครูควรพูดกับเด็กด้วยค าพูดท่ี
กระชบันุ่มนวล ได้ใจความชดัเจน หากเด็กมีอาการเหม่อลอย วอกแวก ขาดความสนใจ ให้แตะตวั
เด็กเบาๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกตวัและกลบัมาให้ความสนใจอีกครัง้  และการออกค าสัง่เด็กด้วยค าพูด
เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล ครูควรลงมือท าให้เด็กดเูป็นตวัอย่าง หรืออาจลงมือท าร่วมกบัเด็กไป
ด้วย จะได้ผลดีกว่า รวมทัง้ยงัช่วยฝึกให้เด็กสามารถรับฟังและท าตามได้ดีขึน้ด้วย นอกจากนี ้ครูควร
ทราบและท าความเข้าใจว่าในบางครัง้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้อาจมีปัญหาในการปรับตวักับเพื่อน 
เพราะเด็กมกัหนุหนั ใจร้อน เลน่แรง ต้องอาศยัครูช่วยแนะน าตกัเตือนด้วยท่าทีท่ีเข้าใจ เพื่อช่วยให้
เด็กเข้าใจปัญหาของตน และคอยระวงัควบคมุตนเองได้ดีขึน้  หรือหากเด็กมีพฤติกรรมก่อกวนชัน้
เรียน มีการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม ครูควรพดูให้เด็กรู้ตวัโดยไม่ใช้ถ้อยค าต าหนิ แตบ่อกเด็กถึงสิ่ง
ท่ีต้องท าด้วยความนุ่มนวล รวมทัง้ให้เพื่อนๆ มีส่วนในการช่วยเหลือเด็ก เช่น ท าสิ่งท่ีเหมาะสมให้
เด็กดูเป็นตัวอย่าง หรือส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้
ทกัษะตา่งๆ ผ่านการเลน่ได้ดีขึน้ สดุท้ายนีค้รูควรช่วยมองหาจดุแข็งหรือข้อดีของเด็ก สนบัสนนุให้
เด็กได้มีโอกาสแสดงข้อดีของตน เพื่อเด็กจะได้รู้สึกภูมิใจในตนเอง และเป็นท่ียอมรับของเพื่อนๆ 
มากขึน้ด้วย 
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เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
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บทความที่ได้รับการตอบรับตีพมิพ์ในวารสาร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจ านวน 6 คน ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
กุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา และอาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย โดยผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยข้อค าถาม
ทุกข้อในแบบสัมภาษณ์มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50  เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จ
แล้วผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตาม
ลักษณะองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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การยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้าน
การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะของทักษะการคิด
เชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบ คือ ไม่สามารถยับยั้งตนเองให้มีสมาธิจดจ่ออยู่
กับงาน มีปัญหาในการจดจ าและประมวลผลข้อมูล ขาดความยืดหยุ่นทางการคิด ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ไม่ดี รวมทั้งขาดการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการทราบถึงลักษณะของทักษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค าส าคญั 
 ทักษะการคิดเชิงบริหาร เด็กปฐมวัย ภาวะสมาธิสั้น 
 

ABSTRACT 
 This qualitative research purposed to study on characteristics of executive 
functions of preschool children with ADHD symptoms. The informants were 6 people 
who were experts in the aforementioned field selected by a purposive sampling 
approach. In-depth interviews were used to collect data. This data was analyzed with 
content analysis. It was found that the characteristics of the executive functions of 
preschool children with ADHD Symptoms comprised of 5 aspects which are inhibit, 
working memory, cognitive flexibility/ shift, emotional control, and plan and organize. 
In Summary, this finding will be useful to enhance the executive functions of 
preschool children with ADHD symptoms with effectiveness. 
 
Keywords 
 Executive Functions Preschool Children ADHD Symptoms 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาวะสมาธิสั้นเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการส ารวจล่าสุดของกรม
สุขภาพจิตเมื่อปี พ.ศ. 2555 พบอัตราความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กไทยถึงร้อยละ 8.1 ซึ่งมากกว่า
อุบัติการณ์ของโรคสมาธิสั้นที่พบในเด็กทั่วโลกประมาณร้อยละ 5.29 จึงสามารถประมาณการได้ว่าใน
ประเทศไทยมีเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอยู่ประมาณ 1 ล้านคน (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคนอื่นๆ, 2556) 
โรคสมาธิสั้นจึงเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่งในเด็กไทย (พนม เกตุมาน; และคนอื่นๆ, 2559) โดย
เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นจะมีอาการขาดสมาธิ และ/หรืออยู่ไม่นิ่ง-หุนหันพลันแล่น จนท าให้เด็กมีการ
แสดงออกที่ไม่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ และส่งผลเสียต่อการเข้าสังคม การเรียน การท างานโดน
ตรง เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีความบกพร่องทางความคิด ความจ า สมาธิ พฤติกรรม ตลอดจนทักษะ
ต่างๆ ภาวะสมาธิสั้นจึงส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก (Sadock et al, 2015) ซึ่งการดูแล
ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นตั้งแต่ตอนที่เด็กอายุยังน้อยมักได้ผลส าเร็จดี แต่หากเด็กไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไขอย่างทันท่วงที ประมาณร้อยละ 60-80 ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นก็จะมีอาการ
ต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่น และร้อยละ 40-60 ของเด็กก็จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อเด็กอย่างร้ายแรงในหลายๆ ด้านในเวลาต่อมา เช่น ปัญหาทางการเรียน การเข้ากับผู้อื่น มี
ภาพพจน์ต่อตนเองไม่ดี มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย คุณภาพชีวิตต่ า มีปัญหาการใช้สารเสพติด เกิด
ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีปัญหาทางอารมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้า มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว และปัญหาทางสังคมต่างๆ ต่างมาอีกมาก  (ชาญวิทย์ พรนภดล และคนอื่นๆ , 2557)  ดังนั้น 
การสังเกตพบภาวะสมาธิสั้นของเด็กได้เร็ว และการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กได้เร็วจึงมีความจ าเป็น
และมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 ภาวะสมาธิสั้นจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เมื่อเด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย ซึ่ งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นจะมีปัญหาการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจน (Tamm & et al., 
2014; Byrne et al., 1998; Skogan, 2015; Brocki et al., 2010; Castellanos et al., 2006) และ
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องก็เป็นเกณฑ์หนึ่งของภาวะสมาธิสั้นด้วยเช่นกัน (Wahlstedt et al., 2008; 
Willcutt et al., 2005) ซึ่งทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องไปนี้ส่งผลเสียต่อตัวเด็กเป็นอย่างมาก 
เพราะทักษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคัญต่อการคิดของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน 
กล่าวคือ ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นเป็นความสามารถทางการคิดขั้นสูงที่ช่วยให้เด็กมีสมาธิ มีการ
ควบคุมยับยั้งตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ 
วางแผนก าหนดเป้าหมาย หาวิธีการท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รู้จักคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือท าสิ่งต่างๆ เมื่อคิดแล้วก็สามารถลงมือปฏิบัติได้เป็นขั้นเป็ 
นตอน รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงานและคอยควบคุมความคิดและการกระท าของตนให้จดจ่ออยู่
กับงาน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้าต่างๆ (Serpell & Esposito, 2016) หากท างานแล้วเกิดปัญหาก็รู้จัก
การคิดวิเคราะห์หาทางแก้ไขได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถหาทางออกใหม่ๆ ได้หลากหลาย ไม่ยึดติด
อยู่กับกรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ ซ้ าๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย เช่น เจอคนใหม่ๆ เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ที่ไม่เคยท า หรือเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามที่หวัง เด็กก็จะสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่ดี รู้จักอดทนแก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่อ
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อุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้โดยง่าย (Gilbert & Burgess, 2008) รวมทั้งยังมีความสามารถในการคิด
คาดการณ์ผลที่จะตามมาจากการกระท าของตนได้เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกท าสิ่งที่เหมาะสมอันจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท าในสิ่งที่ท าให้ตนต้องเสียใจในภายหลัง จึงท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ที่จะไม่ท าผิดซ้ าๆ แต่รู้จักน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเพื่อให้การท างาน
ประสบความส าเร็จลงได้ด้วยดีในที่สุด ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของเด็ก
เป็นอย่างมากในทุกๆ ด้านของชีวิต การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และสามารถช่วยลดความสูญเสียทางการศึกษา
และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมหาศาล (วินัดดา ปิยะศิลป์ และคนอื่นๆ, 2553) 

จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่มีทักษะการคิดเชิงบริหารดีจะมีความสามารถในการ
ควบคุมปรับเปลี่ยนความคิด ความจ า อารมณ์ พฤติกรรมและการกระท าต่างๆ ของตนเพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายที่ตนวางไว้ได้ส าเร็จ ตรงกันข้ามกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นซึ่งมีการท างานของสมองบกพร่อง 
ส่งผลให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การปรับตัวที่ด้อยคุณภาพ ท าให้มีปัญหาในด้าน
การด าเนินชีวิตและการท างานต่างๆ (Skogan et al, 2015)  ดังนั้น ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการปกติอยู่มาก  

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่องนี้น้อยมาก ซึ่งแม้จะมีการศึกษา
พบว่าเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติและเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีองค์ประกอบของทักษะการ
คิดเชิงบริหารที่คล้ายคลึงกัน แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะพัฒนาการของทักษะการ
คิดเชิงบริหารที่ล่าช้ากว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ปกติอยู่มาก (Skogan, 2015)  ดังนั้น การศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงยังขาดองค์ความรู้ และจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาต่อไป ผู้วิจัยจึงตระหนัก
ถึงความส าคัญในการศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น  
เพื่อเป็นแนวทางในการน าลักษณะเหล่านี้ไปเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท า
ต่างๆ ของตนได้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่มีความส าคัญมาก และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเด็กใน
ศตวรรษที่ 21 (ฐาปณีย์  แสงสว่าง และคนอื่นๆ, 2559) ทั้งนี้เป็นเพราะทักษะการคิดเชิงบริหารเป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงที่ช่วยให้เด็กสามารถควบคุมความคิด การตัดสินใจ และการกระท าต่างๆ จน
ส่งผลให้เด็กสามารถลงมือท าตามแผนที่วางไว้ และมุ่งมั่นจนท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย (นวลจันทร์ 
จุฑาภักดีกุล, 2557) รวมทั้งยังช่วยเอื้ออ านวยให้เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ และสามารถเผชิญกับ
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สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของเด็กย่อมมีความแตกต่าง
จากสิ่งที่เด็กเคยเจอมาก่อน ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงช่วยจัดการกระบวนการทางความคิดเพื่อให้
เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย เช่น การวางแผนอนาคต หรือการเปลี่ยนการกระท าจากสิ่ง
หนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง หรือการรู้จักหักห้ามใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ เพื่อให้เด็กสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จ
และมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Gilbert & Burgess, 2008) 

ในปัจจุบันมีนักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้คล้ายคลึงกัน 
เช่น แบลร์ (Blair, 2016) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารคือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความจ าขณะท างาน การควบคุมยับยั้ง และความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่งความสามารถทางสติปัญญา
เหล่านี้มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมและการกระท าต่างๆ ของบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
เป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกับเพรเจอร์และคนอื่นๆ (Prager et al.,., 2016) ที่ให้ความหมายของทักษะ
การคิดเชิงบริหารไว้ว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูงที่ใช้ในการควบคุมตนเอง การยับยั้งต่อ
การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม การยืดหยุ่นทางความคิด และความจ าขณะท างาน ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้เริ่ม
พัฒนาในเด็กและจะส่งผลต่อทักษะอื่นๆ ที่จะตามมา ซึ่งสอดคล้องคล้ายคลึงกับการให้ความหมาย
ของธีโบดิว และคนอื่นๆ (Thibodeau et al, 2016) ที่ กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็น
กระบวนการของความคิดขั้นสูงที่ส่งผลให้บุคคลสามารถใช้ความคิดและการกระท าต่างๆ เพื่อการ
ปรับตัวที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีขึ้น 

ส าหรับในประเทศไทยมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้บ้างดังนี้ 
เช่น นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นการท างานของสมองใน
ระดับสูงที่ช่วยควบคุมความคิด การตัดสินใจและการกระท าต่างๆ เพื่อให้บุคคลสามารถเริ่มลงมือท าตาม
แผนงานที่วางไว้และมุ่งมั่นท างานนั้นจนส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่
กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารคือชุดกระบวนการทางความคิดที่ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผน มุ่งใจ
จดจ่อ จ าค าสั่ง จัดล าดับความส าคัญของงาน วางเป้าหมายและท าไปเป็นขั้นเป็นตอนจนส าเร็จ 
รวมทั้งควบคุมแรงอยากและแรงกระตุ้นต่างๆ ไม่ให้วอกแวกสนใจสิ่งอื่น เพื่อจัดการกับงานหลายๆ 
อย่างให้ลุล่วงเรียบร้อยได ้

ส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยนั้น พบว่า
มีแนวคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่นจากการศึกษาของไดมอนด์และคนอื่นๆ 
(Diamond et al., 2007) ที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในกลุ่ม
ตัวอย่างเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 จ านวน 147 คน ซึ่งเป็นทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 5.1 ปี พบว่า
ทักษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน 
และด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยคนอื่นๆ ในเวลาต่อมา  
ที่พบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารมีลักษณะที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังกล่าวเช่นกัน  
(Friedman et al, 2007; Gilbert & Burgess, 2008; Shaul & Schwartz, 2014) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ให้องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านอื่นอีก เช่น ด้านการ
ควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ดังเช่นจากการศึกษาวิจัยของอิสควิท จิ
โอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่พบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยว่าประกอบด้วยลักษณะ 5 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านการปรับเปลี่ยนความคิด ด้านการ
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ควบคุมอารมณ์ ด้านความจ าขณะท างาน และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งลักษณะด้าน
การควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบนี้ นักการศึกษาบางคนพิจารณาว่า
เป็นองค์ประกอบเสริมที่พัฒนามาจากองค์ประกอบหลักทั้งสาม ส่วนนักการศึกษาบางคนพิจารณาว่า
องค์ประกอบอื่นดังกล่าวนับเป็นองค์ประกอบหลักของทักษะการคิดเชิงบริหารด้วย (Diamond et al., 
2007) 

ส าหรับการศึกษาเรื่องทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยนั้น พบว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของต่างประเทศ กล่าวคือ บางการศึกษาพบว่าทักษะการคิด
เชิงบริหารประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน และด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด (พัชรา กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกตุ, 2558) และบางการศึกษาก็พบว่าทักษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยประกอบด้วยลักษณะ 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ า
ขณะท างาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่าง
เป็นระบบ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557; สุภาวดี หาญเมธ,ี 2559) 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นการศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยตรง และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่องนี้
น้อยมาก (Skogan, 2015) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนการไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1.2 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
 1.3 ผู้วิจัยท าการก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสร้างรูปแบบการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น โดยประเด็นค าถามจะสะท้อนถึง
ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น จากนั้นจึงน าข้อมูล
ที่ได้มาท าการสรุป วิเคราะห์ ตรวจสอบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสม
ต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
 
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คน ประกอบไปด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมาร
แพทย์ด้านประสาทวิทยา และอาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนล้วนมีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ เป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและองค์ประกอบของ
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ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 คนอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี ้
 2.1 ผู้วิจัยท าการติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เมื่อผู้ให้ข้อมูลตอบตกลงในการให้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป 

2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล จนกระทั่งได้รูปแบบของ
ทักษะการคิด 

เชิงบริหารที่แน่นอน มีความซ้ ากันของข้อมูล ข้อมูลมีความอิ่มตัวแล้ว ผู้วิจัยจึงยุติการสัมภาษณ์เชิงลึก  
เพื่อด าเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ผู้วิจัยท าการก าหนดข้อค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสรุปและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อ
ค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.2 ผู้วิจัยขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยท าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นข้อ
ค าถามและภาษาที่ใช้ จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
จากอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากที่สุด 

3.3 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา การศึกษา การวัดและประเมิน และ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อค าถามในการสัมภาษณ์ทุกข้อมีค่าความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 (สุวิมล ติรกานันท,์ 2556) 

3.4 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามวันเวลา และสถานที่ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
นัดหมายไว ้
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกมาถอดเทปแบบค าต่อค า และ

ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการฟังเทปซ้ า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นจึง
ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตามลักษณะ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น โดยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
เนื้อหาตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

4.1 การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัยจัดท าเอกสารที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล 

4.2 การก าหนดรหัสข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาแนวคิดที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
ครั้งนี้ และท าการก าหนดรหัสข้อมูลโดยใช้ค าหลักก าหนดรหัสไว้ โดยหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าเทป
บันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลมาเปิดฟังทีละคน จากนั้นจึงท าการถอดความแบบค าต่อค า (Verbatim) 
ออกมาเป็นบทสนทนาที่เป็นตัวอักษร และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการฟังเทปบันทึกซ้ า
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เพื่ออ่านทบทวนร่วมกับบทสนทนาตัวอักษรที่ถอดความไว้ จากนั้นจึงอ่านบทสนทนาตัวอักษรซ้ า
หลายๆ ครั้ง เพื่อท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด 

4.3 การสร้างข้อสรุป ผู้วิจัยน าข้อความหรือประโยคส าคัญที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมาสรุปเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

4.4 การสร้างบทสรุป ผู้วิจัยน าข้อความหรือประโยคส าคัญตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น และข้อความที่ก าหนดความหมายแล้วมา
จัดรวมเป็นประเด็นหลัก 

4.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาเขียน
รายงานการวิจัย โดยเขียนอธิบายความหมายประเด็นหลักต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องกลมกลื นกัน 
รวมทั้งคัดเลือกบทสนทนาที่มีความชัดเจนและสอดคล้องในการอธิบายถึงลักษณะของทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมาเขียนสนับสนุน และน าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความตรง
กับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนอีกครั้ง หลังจากข้อมูลที่ได้มีความอิ่มตัว ไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นอีกแล้ว ผู้วิจัยจึง
น าข้อมูลที่ได้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน าข้อมูลมาสรุปร่วมกัน 
 

จริยธรรมการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย

และได้รับใบรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าใน
มนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Certificate Number SWEC/E-136/2561) และผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ
ของผู้ให้ข้อมูล โดยท าหนังสือเพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของการวิจัยให้ทราบชัดเจน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยสอบถามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการ
บันทึกเสียงทุกครั้ง  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้รักษาความลับ (Confidentiality) ของผู้ให้ข้อมูล โดยใช้นาม
สมมติและจะไม่เปิดเผยชื่อจริงของผู้ให้ข้อมูลในทุกกรณี รวมทั้งรักษาความลับอื่นๆ ของผู้ให้ข้อมูล
ด้วยเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ด้านการเก็บรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
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การยบัยัง้ 

ความจ าขณะท างาน 

ทกัษะการคิดเชิง
บริหาร 

 

ความคิดยืดหยุ่น
ทางการคคทางกาด 

การควบคมุอารมณ์ 

การวางแผนจดัการ
อยา่งเป็นระบบ 

 

ภาพประกอบ 1  ลกัษณะของทกัษะการคดิเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 
 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ประกอบด้วย 5 ด้าน  
ดังภาพประกอบ 1 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากภาพประกอบ 1 แสดงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้น พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้าน
ความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี
รายละเอียดผลการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 

1. ด้านการยับยั้ง (Inhibit) 
 คือความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยั้งตนเองให้สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้
อย่างคงทน และสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ากับ
ควบคุมตนเองให้มีความอดทน โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา การยับยั้งนี้จึงช่วยให้เด็กสามารถควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมีลักษณะด้านการยับยั้งที่
บกพร่อง ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังน้ี 
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 พี่ว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นที่สุดน่ะ คือ inhibit เป็นเรื่องของการยับยั้งควบคุม
ตัวเอง เด็กสมาธิสั้นควรได้รับการส่งเสริมเรื่องนี้ เขาจะได้จดจ่ออยู่กับงานได้อย่างคงทน 
ยับยั้งตัวเองได้ คือเด็กรู้ว่าจะต้องท าอันนี้ แต่อยากจะลุกไปท าอย่างอื่น เขาก็ต้องยยุดก่อน 
เพราะรู้ว่าเป้ายมายเขาคือต้องท าอันนี้ก่อน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

  
 “เด็กสมาธิสั้นมักรอคอยไม่ได้ เวลานั่งฟังนิทานกับครู ก็จะลุกขึ้นลุกลง ยรือเวลาที่ครูถามก็

จะรีบตอบโดยที่ไม่ฟังค าตอบของครูใย้เสร็จ อันนี้เป็นลักษณะของ inhibit ที่ไม่ดี คือยับยั้ง
ตัวเองไม่ได้ แต่ถ้าเด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนพัฒนา เขาจะมี inhibit ที่ดีขึ้น ต้องฝึกอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง ฝึกโดยใย้เขารู้สึกสนุกด้วย เช่น เล่นเกมการยับยั้งเคลื่อนไยว ยรือเกมที่
เขาต้องอยู่นิ่งๆ นะครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

 
“เด็กสมาธิสั้นขาดเรื่องของการจัดการควบคุมตัวเอง ขาดในเรื่องการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน
ซึ่งก็เป็น ลักษณะยนึ่งของ EF ในเด็กสมาธิสั้น คือเขาขาดการควบคุมตัวเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้า
ต่างๆ ที่เข้ามา เขาขาดเรื่อง inhibit อย่างชัดเจน ถ้าจะปรับเรื่อง inhibit เขาอาจจะใย้เขา
เล่นเกมที่มีกติกาอะไรบางอย่าง คือฝึกใย้เขาอดทนได้เพื่อที่จะไปถึงเป้ายมาย ยรือว่าถ้าจะ
ชนะได้ ยนูต้องรอก่อนนะ เขาจะได้ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 
 
แม้เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะยังควบคุมยับยั้งตนเองได้ไม่ดีนัก คือเด็กไม่สามารถยับยั้ง

ตนเองให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน ไม่สามารถยับยั้งตนเองให้อดทนอดกลั้นต่อสิ่งกระตุ้นเร้าอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งไม่สามารถควบคุมยับยั้งตนเองให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่หากเด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านการยับยั้งอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ก็จะช่วย
เสริมสร้างให้เด็กมีทักษะด้านการยับยั้งที่ดีขึ้นได้ โดยการฝึกฝนด้านการยับยั้งนี้ ควรฝึกโดยให้เด็กมี
ความรู้สึกสนุกร่วมด้วย เช่น เล่นเกมควบคุมยับยั้งการเคลื่อนไหว เล่นเกมที่มีกฎกติกาเพื่อฝึกให้เด็ก
รู้จักยับย้ังช่ังใจ อดทนรอคอย เพือ่มุ่งไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ เป็นต้น 
 

2. ด้านความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
 คือความสามารถของเด็กในการเก็บจดจ าข้อมูล และสามารถจัดการประมวลข้อมูลที่มีอยู่ 
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าได้ดี จดจ า
ค าสั่งของผู้อื่นได้ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมักจะมีปัญหาด้านความจ าขณะท างาน ดังค ากล่าว
ของผู้ให้ข้อมูลดังน้ี 
 
 “Working Memory เป็นยน่วยความจ า คือการที่เราจ าข้อมูลไว้ได้ระยะยนึ่งแล้วเราดึง

ข้อมูลมาใช้ได้เยมาะสม แต่เด็กสมาธิสั้นจะไม่สามารถดึงเอามาใช้ได้เยมาะสม คือ Working 
Memory ของเขาไม่ค่อยดี ควรได้รับการส่งเสริม เช่น เล่นเกมฝึกความจ า ฝึกบ่อยๆ ใย้เขา
จ าได้ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 
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 “Working Memory เป็นความสามารถในการจดจ าข้อมูล แล้วก็ประมวลผลนะครับ ซึ่งเด็ก
สมาธิสั้นจะเสียยายเรื่องนี้เยอะครับ เขาจะไม่สามารถจดจ าข้อมูลได้ดีนักครับถ้าไม่ได้รับการ
ฝึก แต่ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ ท าข้อมูลใย้ชัดเจน ช่วยใย้จ าง่าย ก็จะช่วยเรื่อง working memory 
ได้ดีขึ้นครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

 
 “Working Memory คือการเอาความจ าที่มีออกมาใช้ ซึ่งเด็กสมาธิสั้นเขาจะจดจ าข้อมูลได้ที

ละสั้นๆ และจ าได้ไม่นาน ถ้าเกิดสั่งงานเขายลายขั้นยาวเกินไปเขาอาจจะจ าไม่ได้ เวลาจะ
สั่งงานเขาเราจึงควรพูดใย้กระชับ ชัดเจน เริ่มจากบอกทีละขั้นตอน ยรือใช้ภาพช่วยจ าก็ได้” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

 
 ลักษณะด้านความจ าขณะท างานของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นท างานได้ไม่ดีนัก โดย
เด็กไม่สามารถเก็บจดจ าข้อมูลไว้ได้นาน ไม่สามารถประมวลผล หรือดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม หากเด็กไม่ได้รับโอกาสในการฝึกฝนความจ า ก็จะยิ่งเสียโอกาสในการพัฒนา เด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสั้นจึงควรได้รับการฝึกฝนลักษณะด้านความจ าขณะท างานเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพื่อ
เสริมสร้างความจ าขณะท างานให้ท างานได้ดีขึ้น ซึ่งวิธีการส่งเสริมความจ าขณะท างานของเด็กนี้
สามารถท าได้ด้วยการเล่นเกมฝึกความจ า ใช้ภาพช่วยจ า ท าข้อมูลให้จ าง่ายชัดเจนมากขึ้น เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้เด็กจดจ าข้อมูลได้ดีขึ้น มีความจ าขณะท างานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

3. ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility/ Shift) 
 คือความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองจาก
สถานการณ์ กิจกรรม กลุ่มคน หรือแง่มุมปัญหาหนึ่งๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น 
ส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นควรได้รับการส่งเสริมความยืดหยุ่นทางการคิดให้เกิดการพัฒนาต่อไป ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังนี ้

 
 “Shift คือความคิดยืดยยุ่นที่จะเปลี่ยนจากเรื่องยนึ่งไปสู่อีกเรื่องยนึ่งได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่

ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ท าอยู่ สถานที่ที่เปลี่ยนไป ยรือการเจอผู้คนใยม่ๆ ซึ่งเด็กสมาธิสั้นมักจะ
ยัง shift ได้ไม่เก่ง คือการปรับตัวยืดยยุ่นของเขาควรได้รับการพัฒนา เพื่อใย้เกิดความคิด
ยืดยยุ่น แก้ไขปัญยาต่างๆ ได้ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

  
 “เด็กสมาธิสั้นเขาค่อนข้างขาดความคิดยืดยยุ่น คือเขาเป็นคนที่มี routine น่ะ และถ้า 

routine เปลี่ยนไปยรือผิดแผนนี่ เขาก็มักจะเครียด ไม่สบายใจ คือเขาจะปรับตัวต่อสิ่งใยม่ๆ 
ได้ล าบากยน่อย ต้องใย้เวลาเขาในการปรับตัว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

 
 “Shift นี้พัฒนาในช่วงเด็กปฐมวัย ฉะนั้นในเด็กสมาธิสั้นที่เขาไม่พร้อมจะนั่งฟังนั่งเรียนรู้นี่ 

การที่เขาจะ shift มันก็จะยุ่งยาก เขาก็จะตอบสนองไปตามสัญชาตญาณ เขาก็คงจะเสีย
โอกาสในการเรียนรู้ เพราะตัว shift นี้คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองใย้เยมาะสม
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กับสถานการณ์ ซึ่งช่วยในเรื่องการปรับตัวแก้ไขปัญยาต่างๆ เป็นตัวช่วยใย้เด็กได้เรียนรู้ว่า ถ้า
แก้ปัญยาแบบนี้ ผลจะตามมาแบบนี้ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ เขาควรปรับตัวยังไงน่ะครับ” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

 
 ลักษณะด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นแตกต่างจากเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติอยู่มาก โดยเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจะยังขาดความคิดยืดหยุ่น ขาด
ความสามารถในการปรับตัว และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งหากเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ก็จะยิ่งท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึง
ควรได้รับการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านความยืดหยุ่นทางการคิด เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีความคิดที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้นด้วย 
 

4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
 คือความสามารถของเด็กในการควบคุมอารมณ์ของตนเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ เพื่อให้มีการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ดี  
ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะไม่สามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีนัก ดังค ากล่าวของผู้ให้
ข้อมูล ดังนี้  
 
 “เด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กที่โกรธง่ายน่ะ โกรธง่ายมาก เมื่อถูกกระตุ้นเล็กน้อยก็อารมณ์ปรี๊ดขึ้น

มาแล้ว คือโกรธแล้วจะระเบิดอารมณ์ รุนแรง เด็กสมาธิสั้นเขามีลักษณะที่ เรียกว่า 
emotional dysregulation คือการควบคุมอารมณ์การจัดการอารมณ์เขาท าได้ยาก ควร
ได้รับสอนการส่งเสริมใย้เขาเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง แล้วก็ยาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์
ที่เยมาะสม เช่น พอรู้ว่าตัวเองโกรธ ก็ไปเล่น ไปดื่มน้ าเย็นๆ ยรือยายใจเข้าออกระบายความ
โกรธ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

 
 “เด็กสมาธิสั้นจะแสดงอารมณ์แบบยุนยันพลันแล่นและฉุนเฉียวได้ค่อนข้างชัดครับ เพราะว่า

ด้วยความที่เขายับยั้งได้ไม่ดี ฉะนั้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นเข้ามานี่ เขาก็จะระเบิดอารมณ์ได้ง่าย แต่
ถ้าเขาได้รับการส่งเสริมเรื่องการยับยั้งแล้ว การควบคุมอารมณ์เขาจะท าได้ดีขึ้น เพราะพอ
ยับยั้งได้ ก็จะควบคุมอารมณ์ได้ด้วยครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

 
 “เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจะอารมณ์ปรี๊ดแรงกว่าเด็กทั่วไป เพราะว่าอารมณ์มันขึ้นไปเร็วมาก

เช่นเดียวกับความคิดของเขา คือเขามี emotional control ที่มันบกพร่อง ซึ่งถ้าปรับเรื่อง 
inhibit ได้นี่ เรื่องอารมณ์เขาน่าจะดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

 
 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมีลักษณะการควบคุมอารมณ์ตนเองที่บกพร่อง โดยเด็กจะถูก
กระตุ้นเร้าอารมณ์ได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีอารมณ์โมโหฉุนเฉียว หุนหันพลัน
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แล่น โกรธง่าย ระเบิดอารมณ์รุนแรงได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากมีลักษณะด้านการ
ยับยั้งที่บกพร่องไป  ดังนั้น หากเด็กได้รับการส่งเสริมฝึกฝนให้มีทักษะด้านการยับยั้งที่ดีขึ้น ลักษณะ
ด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กก็จะดีขึ้นด้วย  นอกจากนี้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นควรได้รับการ
ฝึกฝนส่งเสริมให้เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง และรู้จักหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
โดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วย เพื่อเด็กจะได้รู้จักระบายอารมณ์ และมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่
เหมาะสมต่อไป 
  

5. การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan & Organize) 
   คือความสามารถของเด็กในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการตั้งเป้าหมายในการ
ท างาน รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงาน เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และท างานได้
ส าเร็จ ซึ่ งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมีปัญหาเรื่องการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ
ค่อนข้างมาก ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังน้ี 
 
 “การ plan & organize จะเป็นตัวช่วยใย้เด็กสมาธิสั้นมีเป้ายมาย ท างานได้เป็นระบบ และ

คงอยู่ในการท างานจนเสร็จได้ดีขึ้น คือถ้าเขาได้รับการส่งเสริม ได้รับค าแนะน า มีโครงสร้างใย้
เขานะ เขาจะท างานได้ตามล าดับขั้นตอนจนส าเร็จได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

 
 “เด็กสมาธิสั้นนี่ plan & organize ของเขาไม่ดี คือเขาไม่สามารถยยุดนิ่งเพื่อจะนั่งคิดและ

วิเคราะย์ได้นะครับ เพราะฉะนั้น พอเขาวิเคราะย์ไม่ได้ การวางแผนก็จะไม่ค่อยดี ท างานเสร็จ
ไม่ทัน ซึ่งการท างานเสร็จไม่ทันนี่เป็นลักษณะยลักเลยล่ะครับที่คุณครูมักจะบอกว่าเด็กท างาน
เสร็จไม่ทัน เนื่องมาจาก plan & organize ที่เสียไปนะครับ แต่ถ้าเขาได้รับการฝึกฝน เช่น 
ฝึกคิดเป็นยมวดยมู่ เขาก็สามารถที่จะจัดยมวดยมู่ คิดวางแผนได้ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

 
 “เด็กสมาธิสั้นมีปัญยาเรื่องการ plan การ organize การจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้อง

ท า เรื่อง plan & organize นี่เป็นเรื่องของการท างานของสมองส่วนยน้าซึ่งเด็กสมาธิสั้นขาด
ตรงนี้ไป มันก็เลยท าใย้การท างานของเขาขาดการวางแผน ขาดระบบระเบียบ ท าใย้ท างานไม่
เสร็จ เนื่องจากขาดการวางแผนการจัดระบบระเบียบต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนส่งเสริม 
เช่น ชวนเขาเล่นเกมที่ต้องใช้การวางแผน ต่อตัวต่อ วางบล็อกใย้สูง แบบนี้ก็ช่วยได้” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 4) 

 
 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมีลักษณะด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบที่ไม่ค่อยดี โดย
เด็กไม่สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผนการท างาน จัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องท า เด็กจึงขาด
ระบบระเบียบในการท างาน ท าให้เด็กไม่สามารถท างานได้ส าเร็จทันเวลา เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้นจึงควรได้รับการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ได้รับ
ค าแนะน าในการท างานอย่างมีโครงสร้าง ได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็นหมวดหมู่ ได้ฝึกเล่นเกมที่ต้องใช้
การคิดการวางแผนอย่างสม่ าเสมอ ก็จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีการคิดวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ
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ได้ดีขึ้น รู้จักตั้งเป้าหมายในการท างาน รวมทั้งหาทางให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และท างานได้
ส าเร็จต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่ างเป็นระบบ ซึ่งแม้ว่า
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมี 5 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติ แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารที่ล่าช้ากว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการปกติ  ดังนั้น การศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นจึงท าให้ทราบถึงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557) ที่ศึกษาเรื่องทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวัย พบว่าประกอบด้วย ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านการเปลี่ยน
ความคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปหรือความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการ
วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ และเทียบเคียงได้กับการศึกษาของสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่พบ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย 2-5 ปี ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านคือ 
ด้านความจ าที่น ามาใช้งาน ด้านการยับยั้งชั่งใจ ด้านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ด้าน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายความคิด และด้านการวางแผนและการด าเนินการเพื่อน า
ส่วนประกอบส าคัญต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน ซึ่งผลจากการศึกษานี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาของอิสควิท จิโอยา และเอสพี ( Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่พบองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเล็กวัย 2-5 ปีว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง 
ด้านการปรับเปลี่ยนความคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านความจ าขณะท างาน และด้านการวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ด้านการยับยั้ง  คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมความคิดให้สามารถจดจ่อ สนใจกับ
สิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยังยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้อง เพื่อจดจ่อกับงานได้จนส าเร็จ รวมทั้งก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลั้นต่อสิ่งล่อใจต่างๆ 
โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ท าให้
เด็กสามารถยับยั้งแนวโน้มความอยากที่จะท าพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
พฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้ท าสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้อื่น 
และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของไดมอนด์และ
คนอื่นๆ (Diamond et al., 2007) ที่กล่าวว่า การยับยั้ง คือ การควบคุมความคิดให้สามารถจดจ่อ 
สนใจกับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยับยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งอื่นๆ 
ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลั้นต่อสิ่งล่อใจต่างๆ โดยมีการค านึงถึงความ
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ถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ท าให้เด็กสามารถยับยั้ง
แนวโน้มความอยากที่จะท าพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ที่
เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ การยับยั้งนี้จึงช่วย
ท าให้เด็กสามารถควบคุมความสนใจและการกระท าของตนได้มากกว่าจะถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้า 
อารมณ์ต่างๆ หรือแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมในรูปแบบเดิมๆ  

ด้านความจ าขณะท างาน คือ ความสามารถของเด็กในการเก็บจดจ าข้อมูลไว้ในใจและ
สามารถจัดการประมวลข้อมูลที่มีอยู่ในใจได้ ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าแผนการของ
ตนเอง จดจ าค าสั่งของผู้อื่น สามารถพิจารณาถึงทางเลือกอื่นๆ และท าการคิดค านวณในใจได้ 
สามารถที่จะท างานได้หลายๆ อย่าง รวมทั้งน าสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่กล่าวว่า 
ความจ าขณะท างาน คือ ความสามารถของเด็กในการจ าข้อมูลไว้ในใจและสามารถจัดการกับข้อมูลใน
ใจ เพื่อให้การท างานของตนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของพัชรา กระแจะเจิม 
และวรรณี แกมเกตุ (2558) ที่กล่าวว่า ความจ าขณะท างานคือความสามารถในการจดจ าหรือเก็บ
รักษาข้อมูลและผสมผสานเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่ แล้วประมวลผลข้อมูลภายในใจได้แม้ว่า
ก าลังมีสถานการณ์ที่ว้าวุ่นอยู ่

ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการ
กระท าของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่นหลากหลาย ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรื อ
ล าดับความส าคัญที่เปลี่ยนไปจากเดิม สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองโดยมองจากหลายๆ มุมที่จะท าให้
คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติดกับความคิดแบบเดิมๆ ซ้ าๆ สามารถคิดนอกกรอบได้ เพื่อให้ตนเอง
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดของไดมอนด์ และคนอื่นๆ (Diamond et al., 2007) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือ 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการ
และล าดับของความส าคัญที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง คิดพิจารณาใน
แง่มุมอื่นๆ และคิดนอกกรอบได้ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของกิลเบิร์ตและเบอร์เจส (Gilbert & 
Burgess, 2008) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือการคิดแบบยืดหยุ่น สามารถหาทางออกใหม่ๆ 
ได้หลากหลาย ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ ซ้ าๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย เช่น การ
เจอคนใหม่ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยท า หรือการเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามที่
หวัง เด็กก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่ดี รู้จักอดทน
แก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้โดยง่าย 

ด้านการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนควบคุมอารมณ์ของตน
เพื่อให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี 
สามารถบอกได้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร และควรจัดการกับความรู้สึกอย่างไร เพื่อให้มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ที่เหมาะสม เมื่อโกรธผิดหวังเสียใจก็ใช้เวลาไม่นานในการกลับคืนสู่ภาวะอารมณ์ปกติ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557) ที่กล่าวว่า การควบคุมอารมณ์คือ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริบทหรือสถานการณ์ใน
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ขณะนั้น และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่กล่าวว่าการควบคุมอารมณ์ คือ
ความสามารถในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม ไม่แสดงไปตาม
อารมณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น เด็กสามารถบอกตนเองได้ว่าก าลังรู้สึกอย่างไร และควรจัดการอย่างไรใน
สถานการณ์นั้นๆ 

ด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือ ความสามารถของเด็กในการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีการตั้งเป้าหมายในการท างาน สามารถคิดหาวิธีการท างานที่เหมาะสม 
เริ่มต้นลงมือท างานได้ด้วยตนเอง รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงาน สามารถมองภาพรวมของงาน
และคาดการณ์ผลที่จะตามมาเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และท างานได้ส าเร็จ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่กล่าวว่า การ
วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือความสามารถของเด็กในการวางแผนจัดการกับงานต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ เช่น การตั้งเป้าหมาย การท างานเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้
ส าเร็จ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่กล่าวว่า การวางแผนจัดการอย่าง
เป็นระบบคือการวางแผนและการด าเนินการการวางแผนเพื่อน าส่วนประกอบส าคัญต่างๆ มาเช่ือมต่อ
กัน เช่น การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวมของงาน การก าหนดกิจกรรม ฯลฯ กับการด าเนินการ คือ 
การแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน กระบวนการ และมีการด าเนินการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมาย
ปลายทางด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

1. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่เกีย่วกับลกัษณะและองค์ประกอบของทกัษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้สามารถน าองค์ความรู้นี้มา
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้
ต่อไป  อย่างไรก็ดี ควรท าการศึกษาในเด็กปฐมวัยก่อนว่าเด็กมีความตอ้งการที่จะเสริมสร้างทักษะการคิด
เชิงบริหารในองค์ประกอบด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะเด็กแต่ละคนอาจจะมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
แตกต่างกัน 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยกิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กในด้านต่างๆ จึงควรมีการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปอย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการในด้านการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านการบริการ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน ามาพัฒนาเป็นแบบวัดทักษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งแบบวัดที่ได้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย น ามาประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ด้านการวิจัย จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพื่อช่วยลดภาวะ
สมาธิสั้นของเด็ก และช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้พัฒนาได้ดีขึ้นต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาและหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 

2. ควรศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในช่วงวัยอื่นๆ 
ซึ่งอาจจะมีลักษณะ องค์ประกอบ และความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารที่แตกต่างกัน 
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